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ெபா�ளட�க�

சாதா����� அல�பைறக�
�லா��ய�
���� ஆ�க�
உ�ைம
நா�� எ� ��ஷா��!
“க” நா பாைஷ ெத��மா?
உ�க� ���� அ�ல� இ���றதா?
ேம 13 ஆ� நா�
ைஹ! �!
ெசா�த� கைத
‘அ�� ���…..’ அவா��!
���ப டா�ட�!
�� ரா. �. ர�கராஜ�
கனெவ�லா� ��ைப!
வ�� ேவ�மா உமா?
ரமா�� ர�ஜ���!
�பாவ� வ�தா��!
��� மா��…?
நா�� எ� ெமா�� �லைம��!
க�னட ெகா��!
லா�….. எ�தலா�……�ளா� எ�தலா�…….!
கண�ர�ெத� க�ம�ேய….!
த���த�பாக ஒ� �ன�!
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����� ‘அவைர’ ெத��மா?
எ�க� மாமா
க�த�� நா��!
��ப�� த�பாேம…..!
அ�த நா� �த� இ�த நா� வைர…..
க�ப��� ஒ�� இ��கா?
நல� நல� தாேன ����தா�…!
எ�க� பா��!
(�)��ன (�)��ன ஆைச!
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சாதா�����
அல�பைறக�

2014 ஆ� ஆ�� ஒ� �ற�பான ஆ�டாக
ெதாட������ற�. என� �த� ��தக� ‘�ேவகான�த�’
�ழ���ப��பக� �ல� இ�த ஆ�� ெவ�வ�����ற�.
அ��தா�ேபா� என� க��ைர� ெதா��� ���� ஆக
ெவ�வ����ப� ��த� ச�ேதாஷ�. ெதா�� ��ப
வள����� நா�� ேபா��ேபா���ெகா�� ��ேன�வ�
ச�ேதாஷேமா ச�ேதாஷ�.

இ�த� ெதா����� ‘சாதா����� அல�பைறக�’ எ��
ெபய����ேள�. சாதாரண� ெப�ம� (அ�ம� எ���
ெசா�லலா�!) எ�பைத�தா� சாதா��� எ��
������ேள�. எ��ைடய அ�பவ��� நா� க�டைவ,
ேக�டைவ த�ர எ� வா��ைக�� �ைறய தா�க�கைள
ஏ�ப���ய எ� அ�மா, அ�கா, எ� பா��, எ� மாமா,
என� ஆ��ய�, என� ேதா� எ�� பலைர�� ப��
ெசா������ேற�. என� ெமா���லைம(!) ப����
ெசா������ேற�. ப��க �வார�யமாக இ���� எ��
ந���ேற�.

����க� ேவ��மா? எ�னதா� இ��தா�� ைக��
��தக� ைவ���ெகா�� வா��ப� ேபால வ�மா?
என��� ���த ப��கைள ைக�� ெப��� 4



ைவ���ெகா�� ����� ���க ���மா? எ�� ஒ�
ந�ப� �க��� ேக����தா�. ெரா�ப�� ச�. எ�லா
��தக�கைள�� வா��வ� எ�ப� எ�ேலாரா�� ��யாத
ஒ��. வா��ய ��தக�க��� ���� இட� ேவ���.
இ�ெனா�� நா� ஆைச ஆைசயாக� ேச���ைவ���
��தக�க� நாைள எ�ன ஆ�ேமா? ��தக�க�� ேம��
ப�� ைவ�����ேறாேம! ஆனா� ���� எ�ப�
ஆ�டா�� காலமாக இ����. �ைர�� பலைர��
ெச�� அைட��. அ�தவைக�� ����க� எ�ற
ெதா����ப வள���ைய ��சய� ஆத���ேற�.

எ�ைன இ�த ���� உல��� அ��க�ப���ய ��
ேஜா�� அவ�க���, ���லாக உ�வா�க� �ைண
���த �� இர�ச�க� அ�யா�க��, �� ��வாச�
அவ�க���� என� ந��ைய ெத����� ெகா���ேற�.

-ர�ச� நாராயண�

5



�லா��ய�

என� அ��க�

�ர�க��� �ற��, ெச�ைன�� வள��� ��மண� ஆ�,
இ�ேபா� இ��ப� ெப�க���. �த�� இ�ல�தர� எ��
ெசா��� ெகா�வைத ����னா�� எ��தாள� எ�ற
அைடயாள� எ�ைன ெரா�ப�� ம���� அைடய
ைவ��ற�. பல வ�ட�களாக ப���ைகக�� அ�வ�ேபா�
எ�� வ�தா�� இைணய��� இர�� ஆ��களாக�தா�
��ரமாக இய�க ஆர�������ேற�. இைணய���
என�ெகன ஒ� இட� ������ப� ச�ேதாஷமான �ஷய�.
இைணய��� எ� எ����கைள� ப������ த�க�
தள��� எ���ப� �ல இைணய இத�க�
ேக���ெகா�ட�� நா� எ���ைன ��ரமாக� ெதாடர�
காரண�.

நா��ெப�க� எ�ற தள��� நா� எ��வ�� ‘ெச�வ
கள��யேம’ எ�ற �ழ�ைதக� வள���� ெதாட� ஒ�
வ�ட�ைத தா�� ெதாட��� வ��ெகா�����ற�. அேத
தள��� ம���வ� ���த ����ண�� க��ைர
‘ேநா�நா� ேநா��த� நா�’ ெதாட� 34 வார�களாக
வ��ெகா�����ற�.

��தக�க� வா��ப� என� அ�மா�ட���� நா�
(நா�க�) க�ற�. 86 வய��� அ�மா இ�ன�� ��தக��
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ைக�மாக�தா� இ���றா�. நா�க�  ப�����தக��
ைக�மாக இ��த கால��� அ�மா�� எ�க�ட�
��தக�� ைக�மாக அம�����பா�. ப��ப�ட�
ேகா�ைவயாக எ��வ�� அ�மா��� ைகவ�த கைல.
என� எ���, வா��� இர����� நா� எ�
அ�மா����தா� ந�� ெசா�லேவ���. இ�த�
காரண�களாேலேய என� �த� ��தக�ைத (�ேவகான�த�)
எ� அ�மா��� சம��பண� ெச���ேள�.

எ� எ��ைத� ப���� பாரா��� எ�ேலா���� என�
மனமா��த ந��.

-ர�ச� நாராயண�

http://ranjaninarayanan.wordpress.com

ranjanidoraiswamy@gmail.com 7
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���� ஆ�க�

���� ஆ�க� : �.

�வ கா���ேகய� seesiva@gmail.com

���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com

ெவ���டாள�: த. ��வாச�, தைர தள� 4, ���ா
அ��கக�, 42, �யாச� ெத�, �ழ�� தா�பர� ெச�ைன  –
600 059
ெதா. ேப: +91 98417 95468 – tshrinivasan@gmail.com

ந�� : http://pressbooks.com

அ�ைட� பட �ல� – http://www.flickr.com/photos
/horiavarlan/4329173343
அ�ைட�பட வ�வைம�� – ��ய�ட� வச��
vasanth1717@gmail.com
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உ�ைம

இ�த ைகேய� Creative Commons License
வழ�க�ப�டதா��. அதன��பைட�� எவ�� இதைன
���த� ெச�� ேம�ப���� ெகா�ளலா�.

சாதா����� அல�பைறக�, ர�ச�
நாராயண�  by ranjanidoraiswamy at gmail.com is
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in
any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the
material
for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as
long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit,
provide a link to the license, and indicate if
changes were made. You may do so in any
reasonable manner, but not in any way that 10



suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions — You may not apply
legal terms ortechnological measures that legally
restrict others from doing anything the license
permits.
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நா�� எ� ��ஷா��!

“க��ேல இ��பெத�ன
க���ளமாேன…..” பா�� ெகா�ேட ேதாைச வா����
ெகா����ேத�. மா��� ெப� உ�ேள �ைழய��
பா�ைட� ச�ெட�� ����ேன�. எ� மக���� ��மண�
ஆ� ��� மாத�க� தா� ஆ����த�.

எ�ைன� ச�� அ�சயமாக� பா��தவைள� ேக�ேட�:
“எ�ன, நா�� பா�ேவ� எ�� �ைன�க��ைலயா?”
எ��. ஒ��� ெசா�லாம� ���தா�. எ�க� ����
எ�ேலா�ேம எ�த பா�டாக இ��தா�� ந�றாக இ��தா�
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ேக�ேபா�. அ�வ�ேபா� பாட�� பா�ேவா�. அ�ைறய
‘ெசா�பன வா��� இ��� இ�ைறய ‘ெகாைலெவ�’ வைர
எ�க� ���� ர�க�க� உ��.

“நா� ஏ� ெத��மா இ�வள� நா� பாட��ைல?
ஏ�கனேவ மாதவ�(எ� ��ைள) பா�� ெகா�ேட
இ���றா�. அவ� பாட��ைலயானா� அவன� ����
��ட� பா�� ெகா������. இ�த அழ�� நா� ேவ�
பா�னா�…….? ‘��க� பா�னா� ஒேக. உ�க� அ�மா��
பா� ப��தறாேள அ����� �  ��வ���ேக�
(அவள� �ற�தக�) �ேக ����� ேபா���டா� எ�ன
ப�ற�? அதனா� தா�….” நா� ெசா�� ���த�ட� எ�
மா��� ெப���� ���� தா�க ��ய��ைல.

எ� மக��� 2011 வ� வ�ட� ஜனவ� மாத� ��மண�
ஆ���. மக���� ��மண���� பா����
ெகா�����ேற� எ�ற�ட� ஆளா��� அ��ைர
ெசா�ல ஆர������டன�.
” ெசா�ேறேன�� த�பா எ����காேத�ேகா ம��, இ�த�
கால��� ெபா�க� ந�மள மா�� இ�ைல. எ�ேனாட
ம��ேயாட ஒ�� ��ட ���ேயாட ெபா�� ……”

“ஜா��ரைத�! எ� ��ைள�� வ�த ெபா��
ஜாதக��ல……”
“�ைறய ப���டறாளா? தைல கா� ��யாம ஆடற�க�….”
எ�� உ�றா� உற�ன�, ெத��தவ� ெத�யாதவ� எ�� எ�
வ���� ��, உ�� எ�� எெதைதேயா கைர�தன�. 13



ந�ல கால�, ெப�யவ�க� ���ய��� ெவ� �ைர��
�ைட����டா� மா��� ெப�.
��மண� ��சய� ஆன�ட� ேம� ெசா�ன உ�றா�
உற�ன�க� ேவ� �தமாக� ேபச ஆர������டன�.
“ேவைல��� ேபாற மா��� ெப�ணா? � இ�ேம�
அ�கடா�� உ�கார ��யா�….”
“ைக �ைறய ச�பா���றா….. உஷ ா�….!”
என�� ‘வா��தா�� ஏ��, தா��தா�� ஏ��’ எ��ற
பா���தா� �ைன��� வ�த�.

“� �� ���� இ��தா� தா� மா��� ெப��� ��
���� இ��பா�….. � ேசா�� உ�கா��ேத
அ�வள�தா�. அவ�� உ� ப�க��� வ�� உ�கா��
��வா�..!!” இ� எ�ன அ��ைரயா அ�ல�
பய���தலா?

மா��� ெப��ட� எ�ப� ந�ல ேப� வா��வ�?
ம�மக� ெம��ய மா�யாராக எ�ப� இ��ப�? எ��
யாராவ� வ��� எ��தா� ேதவைல எ�� ேதா��ய�.
ெதாைலகா�� ெந�………………………� ெதாட�கைள�
பா���� பா��� மா�யா� ம�மக� உற� எ�பேத என��
�ைல ந��க�ைத� ெகா��த�.

ச� அைத ���க� . எ� கைத�� வரலா�.

நானாகேவ �ல ���க� எ��ேத�; ‘பாவ� ��ன� ெப�;
ேவ� ���� �ற�� ந�மா���� வ��றா�; நா� தா�
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அவ��� எ�லா� ெசா��� தர��’ எ��.

க�யாண� ந�லப�யாக நட�த�. மா��� ெப�
ெப�க���� வ�� ��டா�. ஆர�ப��� ��ன ��ன
உத�க� ெச�� ெகா��தா�. நா� த�ைக ப��� ேபா�
�டேவ ��� பா���� ெகா�டா�. சகஜமாக� ேப�னா�.
அ�பா� நா� பய�தப� இ�ைல எ�� என��� ஆ�வாச�.

அவ�ைடய �ள� பா��� எ�னெவ�றா� ‘ப��’ எ�ற
����. எ�க� எ�ேலா���ேம ������த� அவள�
‘ப��’ ����. எ� மா��� ெப���� ந�ல ெப�ய
க�க�.உ�ள��� �ைன�பைத அ�ப�ேய ெகா�����
க�க�. “����� ���� எ�ைன� �ைற���டா�… எ��
பாடலா�டா �” எ�ேற� மக�ட�. மா��� ெப� ‘ப��’.

�ன�� எ�ைன� ேக��� ெகா��தா� அ�ைறய
சைமய��� ேவ��ய கா�கைள� ����� த�வா�.
ஒ�நா� அவ�ட� “இ�ேம� �ேய ��மான� ெச��
���� ைவ�� ��” எ�ேற�. அ������ ‘அ�மா,
�ழ���� இ�த� கா�, க�ய���� இ�த� கா�
��������ேற�’ எ�� ெசா����வா�.

சைம���ேபா� ��ன� ��ன ��� ெகா��ேத�. அவ�
ெச��� எ�லா ேவைல��� ��� ெகா��ேத�; எ�ப�
ெச�வ� எ�� வ��ேப (!) நட��ேன�. ெமா�த��� எ�
தைல�� நாேன அ�ைத ேபா��� ெகா�� அவைள
ப���� ெகா����ேத�. இ� என��� ���தேத ஒ�
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ேவ��ைகதா�.

ஒ� நா� எ� மா��� ெப� சா����� உ��க
ஆர���தா�; உடேன நா� சா����� எ�ப� உ��க��
ெத��மா? எ�� அவ� ைக�� இ��தைத
வா���ெகா�ேட�. அ�ேபா� அவ� எ�ைன ஒ�
பா�ைவ பா��தா�. ச�ெட�� எ� �ைள�� ஒ� ��ன�!
அவ� �ைன�ப� ������ட�.’சா����� உ��க� �ட
�ேடா�ய� எ����களா?’ எ�� அவ� ேக�க��ைல; நா�
ேக�ேட�: ‘எ�ன சா����� உ��க� �ட ���
ெகா����களா எ�� தாேன �ைன��றா�?” இர��
ேப�ேம ������ேடா�.

அவள� இ�ெனா� �ள� பா���: �க ந�றாக
வைரவா�. ேகால� ந�றாக� ேபா�வா�. ��ேய���
அ�க�. �ன�� நா� எ� நைட� ப����� ேபா�� ��
வாசைல� ெப���� த��� ெத��� ��ேவ�. அவ�
எ��� வ�� ேகால� ேபா�வா�.

எ� மா��� ெப���� �ல சமய�க�� காைல ெவ�
���ரேம அ�வலக���� �ள�ப ேவ�������. கா��
�ேள��, அ�ல� �ெர� எ���� ெகா�� ேபாவா�. ஒ�
நா� இர� எ� மா��� ெப� எ��ட� “நாைள�� எ�ன
எ���� ெகா�� ேபாவ� எ�ேற ெத�ய��ைல. �ெர�,
கா�� �ேள�� இர��ேம ேபார��� ��ட�.” எ�றா�.
உடேன நா�, “� கவைல� படாேத. நா� ���ர� எ���
சாத� ப�� ��ேயாதைர கல�� ெகா���ேற�” எ�� 16



�ரமாதமாக� ெசா����ேட�.

அ��தநா� நாலைர ம��� அலார� அ��த�. இ���
ஒ� ப�� ��ட� க��� எ�����கலா� எ�� �ைன���
ெகா�� அலார�ைத அைண�தவ� ந�றாக�
�����ேட�. ��ெர�� ���� வ�� ம�ைய�
பா��தா� ம� ஆ�. �ேச! எ�ன இ�ப�� ெச����ேடா�
ச� அவ�ட� ‘சா�’ ெசா���ட ேவ��ய�தா� எ��
�த�� �ைன�தவ�, உடேன மனைத மா��� ெகா�ேட�:
ச�ெட�� ச�பா�� மா� கல�ேத�. ெவ�காய�, த�கா�,
ெகா�தம��, இ�� ந��� ��� வத�� ��� ��தள�
பய�த� ப��ைப� ேபா�� தா� ப�� ச�பா�� ப���
ெகா��ேத�. “��க ஏ�மா இ�வள� க�ட பட��?
ஆ�� கா���� ஏதாவ� வா���ேபேன” எ�றா�. நா�
“ஒ��� க�டேம படல�மா. எ� ெப�ணாக இ��தா�
ப�ண மா�ேடனா? �தா� இ�ேபா எ�ேனாட ெப�.
ேடா�� �� ���” எ�ேற�.

அ������ எ�க� இ�வ���� இைடேய இ��த ஒ�
க����� ெத�யாத �ைர �ல�னாேபால ஒ� உண��.
இ�ேம� எ�க���ைடேய பர�பர� ��த� இ����.
இ�த� ��தலா� பய� யா���� ெத��ேமா? ��சய� எ�
��ைள���தா�. அ�மா����, மைன���� இைடேய
மா��� ெகா�� ���க ேவ��ய ேதைவ இ�ைலேய!

�.�: அ� ச�, க��ைர�� தைல��� ‘��ஷா’ எ��
எேதா எ�������கேள, அ� யா� எ����களா? 17



ச����த��� ��ஷா எ�றா� மா��� ெப�!
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“க” நா பாைஷ ெத��மா?

“க” நா பாைஷ ெத��மா?

இ�� காைல ெட�கா� ெஹரா�� �னச��� ஒ� க��ைர
ப��ேத�. அ�த� க��ைர�� ெபய� ‘W’ixed ‘M’ords”.
�த� இர�� எ����கைள மா��� ேபா�� வா���க�.
இ�ப� ேப�வத�� ெபய� “Spoonerism” எ�� இ�த�

க��ைரைய எ��ய ஷா�ெப� ஃெபா்னா�ட� ������
இ��தா�.

ம������ய டா�ட� ���ய� ஆ��பா�� ��ன�
(Reverand Dr. William Archebald Spooner) எ�பவர�
ெபயரா� இ�த ��ன�ஸ� வழ�க�ப��ற�.
உலெக���� பல ம�த�க� இ�த ��ன�ஸ�ைத பலவா�
பய�ப���னா�� ��. ��ன� ெசா�ன ஒ� வா��ய�
�க�� �ரபலமான�. I received a crushing blow எ��
ெசா��வத�� ப�லாக I received a blushing crow
எ�றாரா�.

இ�த� க��ைர�� எ��தாள� ������ ��ன�ஸ� �ல
உ�க��காக:
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when I was young I loved tairy fales.

my favorites are “Beeping sleauty” and “Back and the
Jean stalk.”

I often wumble with my fords.

இ�த� க��ைரைய� ப��த �� ��க�� இ�ப�� ேபச
�ய���கலா�.

இைத� ப��த�ட� என�� ��ன வய�� எ� அ�மா
ேப�ய (இ�ேபா�� ேப��றா�!) ‘க’ னா பாைஷ �ைன���
வ�த�. ேப�� வா��ய��� ஒ�ெவா� எ����� ����
“க” ேச���� ெகா�ளேவ���.

இேதா உதாரண�: “கர கஜ க� கஇ க� க� க� க� கவ கர
கைல”

(ரஜ� இ���� வரைல)

இைத� ேபால சாதாரண �ஷய���� அ�மா இ�த கானா
பாைஷைய� பய�ப��த மா�டா�. எ�க���� ெத�யாம�
எ�க� அ�பா�டேமா, பா���டேமா ஏதாவ� ெசா�ல
ேவ��மானா� ம��� இ�ப� ேப�வா�. இைத நா�க�
ெவ� �ைர�� க��� ெகா�� ��ேடா�. அதனா�
அ��த ப�யாக ‘அ�ன’ பாைஷைய ேபச ஆர���தா�
எ�க� அ�மா.

இ�� வா��ய��� ஒ�ெவா� வா��ைத�� ஒ�ெவா� 20



�த� எ������ �ற� ‘அ�ன’  ேச��கேவ���.

மா�னாதவ� ேபா�னன  வா�னர� க�ன�யாண����
வ�ன����தா�.

ைஹைல� ெச������ ப��கைள ������ ப���க�.
எ� அ�மா�� ேபர� ேப�� அைனவ���� இ�த ‘க’ ன
பாைஷ�� ‘அ�ன’ பாைஷ�� அ���ப�.

‘ச��ரேலகா’ எ�� அ�த� கால��ய� பட�
(பா�����க��ைல எ�றா�� இ�த� தைல�ைற�ன�
ேக���ப�� இ����க� எ�� ந���ேற�) அ��
எ�.எ�. கைலவாண� அரச மா�ைக�� அைடப��
இ���� ச��ரேலகாைவ� பா��க மா�ைக வாச���
வ�வா�. இ������ காவலா�க�ட� தா� ெவ���
எ�� ெசா�� உ�ேள �ைழய �ய�வா�. உ�ேள ேபாக
��யா�. �ட இ���� �.ஏ. ம�ர��ட� இ�ேகேய
உ�காரலா� எ�பைத ‘உைர�ேல த�கா�’ (தைர�ேல
உ�கா�) எ�பா�. அ�த� கால��ேலேய ��ன�ஸ�
பய�ப���ய ேமைத அவ�.

அ�மா�� �ழ�ைதக� நா�க� எ�ேலா�� ெவ���
வ�� பல பாைஷக� க��� ெகா�� ��ேடா�. ஆனா��
அ�மா�� இ�த ‘க’ ன பாைஷ�� ‘அ�ன’ பாைஷ�� ஒ�
�ெபஷ � தா�!.
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உ�க� ���� அ�ல� இ���றதா?

உ�க� ���� அ�ல� இ���றதா? இ�ைலெய�றா�
உடேன உடேன ஒ�� வா�� எ�ேலா���� க���ப��
ப�யாக மா���க�. காரண� ெசா���ேற�. உலக
வைரபட�ைத� பா��ப� �க அ�ைமயான ெபா��
ேபா��. உ�க� �ழ�ைத�� உலக வைரபட�ைத� கா��
�ைறய ெசா��� ெகா��கலா�. Map reading எ�ப�
எ�லா வய�ன���� ஒ� �வார�யமான ஒ� �ஷயமாக
இ����..

பல சமய� என�� இ�த ேம� ��� பல �ஷய�கைள அ�ய
22



உத� இ���ற�.

எ� அ�கா ��ைள�� ெப� �ழ�ைத �ற����த�.
�ழ�ைத�� 5 வய�� �ேரயா எ�� ஒ� அ�கா.

“த�க��� பா�பா ெபய� எ�ன?” எ�ேற� அவ�ட�.

அவ� “ேம�னா” எ�றா�.

என�� எ�ேபா�ேம ஒ� பழ�க�. எ�த� ெபயைர�
ேக�டா�� எ�ன அ��த� எ�� ேக�ேப�. இ�ேபா��
அேதேபால� ேக�ேட�.

“ஒ� ந��� ெபய�” எ�றா� �ேரயா.

நா� ����� ெகா�ேட “எ�த நா���…..?” எ�ேற�.
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�ேரயா உடேன எ�ைன அைழ��� ேபா� அவ�க� ����
மா�����த உலக வைரபட�ைத� கா���� “இேதா பா�
���, வ�க ேதச��� ஓ�� ஒ� ந��� ெபய� ேம�னா”
எ�றா�. நா� அச�� ேபாேன�.

வ�க ேதச��� ஓ�� ஒ� ���யமான ந� ேம�னா.
�ர�ம��ரா ந������ ���� இ�த ந� க�ைக�ட�
ேச��� க�ைக ப�ைகைய ஏ�ப������ வ�காள
���டா�� கல��ற�. ேம�னா ந�ைய� ப�� இ�தைன
ெச��கைள�� (இ��� �ைறய ெச��கைள��) அ�த�
�ழ�ைத ெசா�ன ஒ� ெச������� ெத���
ெகா�ேட�.

இைத� ேபால இ�ெனா� அ�பவ�. ஒ� �ைற
���ப��ட� க�நாடகா���ள ெக�மண��� எ�ற
மைல�ரேதச����� ேபா���ேதா�. 4 நா�க� த�கலா�
எ�� ேபானவ�க� ஒேர நா�� �ேழ இற����ேடா�.
ேவ� எ�� ேபாவ�? ெம�வாக காைர ஓ��� ெகா��
வ�தா� எ� கணவ�. வ��� ஒ� ேப��� �ைலய�.
வ��ைய ���� உ�ேள �சா��க� ேபாேனா�. அ�� ஒ�
வைரபட�. அைத� பா��த�ட� என�� ஏ�ப�ட
ச�ேதாஷ�ைத ெசா�ல வா��ைதகேள இ�ைல.

ெப�க�� வ�த����� என�� உ��� ேபா�
���ணைனேச��க ேவ��� எ�� �ராத ஆைச. நா�க�
அ�ேபா� ��� ெகா����த இட������ உ��� 100
�.�. �ர��� இ��ப� அ�த வைரபட������ ெத�ய 24



வ�த�.

எ�த மா�ல����� ேபானா�� அத� வைரபட�ைத
வா����ேவ�. எ� கணவ� கா�  ஓ���ேபா� ��
���� உ�கா��� ெகா�� வ� கா��வ� என�� �க�
���தமான ஒ��.

��ன வய�� உலக வைரபட�ைத பா���� ேபா� உலக�
உ��ைட எ��றா�கேள, ஆனா� எ�லா நா�க�� ஒேர
ேந�ேகா��� இ����றனேவ எ�� �ராத ச�ேதக�.
ைதய�ய�ைத வரவைழ��� ெகா�� �லாவ�
��சைர ேக�ேட ��ேட�. அவ� உடேன “ம��! ம��!
உலக உ��ைடைய பா��த��ைலயா? ஆ�� ������
ெகா�� வா!” எ�� ெசா�� ஒ�ெவா� நா�� எ�ெக��
இ���ற� எ�� �ள��னா�. �ற� உலக வைரபட�ைத
�ேளா� வ��� ம��� “இ�ேபா� பா�, உலக�
உ��ைடயாக இ���றதா?” எ�றா�. என� ேம� ���
ஆைச�� �லாவ� ��ச�� ஒ� காரண�.

ேவ���ர� வைல�ப�� ெச�ய ஆர���த����� உலக
வைர பட��� ேம� என�� ஒ� த� ம���!
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ஏ� ெத��மா? �ன�� என�
எ����கைள எ�தைன ேப� எ�ெத�த நா������
ப���றா�க� எ�ற ��� �வர� வ��றேத!

ேகாைட ���ைற ஆர���� ��ட�. �ழ�ைதக���
ெபா�� ேபாவ� �க�� க�ட�. அவ�க��� இ�த ேம�
��� ப�� ெசா��� ெகா��க�. அவ�கைள அ���
உ�கா���� ெகா�� ��க� �ற�த ஊ�,வள��த ஊ�,
��க� இ�வைர பா��த இட�க� எ�� கா����க�.
ஒ�ெவா� இட��� �ேசஷ �க�, ���லா இட�க� எ��
ெசா��� ெகா�ேட ேபாகலா�. நா�க�� தைல நகர�,
ேப�� ெமா�, அ�� ஓ�� ந�க�, ��� இ���� கட�க�
எ�� எ�தைன எ�தைனேயா �ஷய�கைள ெசா���
ெகா��கலா�. 26



���� ஒ� உலக வைரபட� இ��தா� ேபா�� நா�
இ�ேபா� இ���� இட������ ஆர���� உலைகேய
ஒ� ��� ��� வரலா� – உ�கா��த இட�����ேத ைபசா
ெசல��லாம�!

Joke courtesy: Cartoonstock
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ேம 13 ஆ� நா�

எ�ேலா���� ெத��த�
தா� அ�மா�க�� �ன�. அ�� ஒ�நா� ம��� தா�
அ�மாைவ �ைன�க ேவ��மா? ம�ற �ன�க��
மற���டலாமா? அ�மா�க�� �ன� எ�� ைவ�தத��
அ�வ�ல அ��த�. ந� அ�மா�ட���� நா� க�ற�
எ�ன? ந� �ழ�ைதக��� ந� அ�மாைவ� ேபால நா�
�ற�த அ�மாவாக இ���ேறாமா? இவ�ைற� ப���
����க�தா� இ�த நா�.

எ�ன ெச�யலா� அ��? அ�மா அ��� இ��தா�
வா��� அ�ைட ெகா��கலா� நாேம தயா���; ��ெகா��
ெகா��கலா�; அவ���� ���தைத சைம�� அவ�ட�28



ேச��� உ�கா��� சா��டலா�. அவ� ம��� தைல
ைவ��� ப��� அவள� பைழய கைதகைள� ேக�கலா�.

எ�லா அ�மா�ேம பழ�கைதக� தா� ேப�வா�க�.
அ��த��த தைல�ைறக� வ�த�ட� ���� ��யவ�க�
த���� ேபா����றா�க�. அவ�கள� த�ைம�� பைழய
�ைன�க� தா� �ைண.

இவ�ைறெய�லா��ட �க ���யமான� அ�மா�ட�
இ��� நா� எ�ன க�ேறா�, எைத ந� �ழ�ைதக����
க��� தர� ேபா�ேறா� எ�� ����கலா�. அ�மா�ட�
நா� ெரா�ப�� ����� �ண� நம�� வ�����றதா
எ�� ேயாசைன ெச�யலா�.

ம�றவ�க���� ெசா��� �� நா� ச�� ேயா���ேற�:
நா� எ�ன க��� ெகா�ேட� எ� அ�மா�ட����? எ�
அ�மா �க ந�றாக� பா�வா�. பரவா��ைல, நா�க�
நா� ேப�ேம �மாராக� பா�ேவா�. அ�மா�� ச��த
ஞான� எ�க� �ழ�ைதக���� வ�����ற�.

�ழ�ைதகளாக இ��தேபா� அ�மா தா� எ�க� உைட
வ�வைம�பாள�; அ�மா ைகயா� ைத�த உைடக� ஏராள�.
ைதய� கைலைய �க ஆ�வமாக� ெச�வா�. ஊஹு�….!
நா�க� யா�� இைத ம��� க�கேவ இ�ைல.

�� ப��ெச�� இ����. இ�த �ஷய��� எ� அ�கா
அ�ப�ேய எ� அ�மா! அ�மா ந�றாக சைம�பா�. நா�
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எ� அ�மா�ட� சைமய� க�றேத இ�ைல. ��மண�
ஆன�� ���க ���க எ� மா�யா�ட� தா� க���
ெகா�ேட�. அவ�� அ�மா தா� இ�ைலயா?

எ� அ�மா�� ைகெய��� ��� ��தாக இ����. �க�
ேகா�ைவயாக எ��வா�. அ�த� கால�� இ�ேல��
கவ�� ஒ� �� இட� பா�� �டாம� எ��வா�.
அ�மா�� ��� ���� ைகெய��� யா����
வர��ைல. ஆனா� என�� எ� அ�மா�ட���� வ�த
ெசா�� எ��� �றைம தா�. எ�தைன அ�ய �றைம இ�!
நா� எ��வ� எ�லாவ�ைற�� ���� அ�� எ���
அ�மா���� ெகா��ேப�. எ� கைதக�, க��ைரக�
எ�லாவ�ைற�� அ�மா ப��ர�ப��� ைவ�����றா�.

அ�மா �ைறய� ப��பா�. எ�க� நா�வ���� ��தக�க�
ப���� பழ�க� அ�மா�ட���� வ�த�தா�.
இ�ேபா�� ��தக�� ைக�மாக�தா� இ��பா�. நாலா�ர
��ய��ரப�த��� ஈ�பா� வ�த� அ�மாவா�தா�.
இ�ப�� பா����ேபாெத�லா� ஏதாவ� ஒ� பா�ர�ைத�
ெசா�� ‘எ�ன த�� பா�! அ�� மா�� எ�ன ஒ� நைட
பா�!’ எ�� தா�� �ய�� எ�கைள�� �ய���
ஆ���வா�.

ஒ�ெவா� �ைற அ�மாைவ� பா����ேபா�� அ�மா த�
ைட�ைய ெகா���� ப��க� ெசா��வா�. தா� ப��த��
�க�� கவ��தைத அ�� ��� ���� ைகெய����
எ�� ைவ�� இ��பா�. அ��மா�� ைட� அவைள� 30



ப��� ேபசா�; அவள� ரசைனைய� ேப��.

இைவ எ�லாவ�ைற�� �ட �க �க அ�ய ெசா��
ஆேரா��ய�. எ� அ�மா��� இ�ேபா� 84 வய�.
��ைம எ�பைத� த�ர ேவ� எ�த�த ெதா��ர��
அ�மா���� �ைடயா�. ( ட� ��!) இ�த �ஷய���
நா�க� �க�� ெகா��� ைவ�தவ�க�. த� ேவைலைய�
தா� பா���� ெகா�� ஒ�வ��� ஒ� க�ட�
ெகா��காம� இ��� வ��றா�. உண� �ஷய��� இ�
��� �டா� எ�பேத இ�ைல அ�மா���. �க �க
�ைற�த அள� தா� சா���வா�. இர�� ேவைள
சா�பா�; ம�ய� ெரா�ப ெகா�சமாக �����.

அ�மா�ட���� ஆேரா��ய� தா� எ�க�
எ�ேலா���� வ�����ற�. அ�மா எ�க���� த�த
ெபற�க�ய ெசா�� இ� தா�. ேவெற�ன ேவ���? இேத
ஆேரா��ய�ைத நா�க�� எ�க� �ழ�ைதக����
ெகா��க ேவ���.

நா�க� இ�ேபா� இைறவ�ட� �ரா����ப� இர��
�ஷய�க� தா�: இ�ப�ேய அ�மா எ�த�த ேநா��
இ�லாம� கைட� வைர இ��க ேவ���; அ�மா��
ஆேரா��ய� எ�க���� ேவ���.
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ைஹ! �!

இ�த� தைல�ைப ��க� இர�� �தமாக� ப��கலா�:
High Tea,

“ைஹ……! �………..!” எ��.

�த�� “ைஹ…….! �……!”

எ� அ�மாதா� நா�க� ேத�ைர ����� ���க� காரண�.
எ� அ�மா �க அ�ைமயாக� ேத�� தயா��பா�.
அ�மா��� காைல 8¾ ம���� மாைல 5¾ ம����
ேத�� ேதைவ. இ�ைற��� அ�ப��தா�. ஒ�ெவா��ைற32



அ�மா ேத�� தயா����ேபா�� நா�க� “ைஹ……! �…..!”
எ�� �ய��ெகா�ேட தா� ���ேபா�.

எ� �ழ�ைதக��� ேத�ைர அ��க� ப���ய�� எ�
அ�மாதா�. ஒ��ைற எ� அ�மா தயா��த ேத�ைர
������� எ� ெப�, ��ைள இ�வ�� அத� ����
மய��� ேபானா�க�. அ������ இ��வைர அவ�க�
இ�வ�� ேத��தா�. எ� கணவ� ப�கா ெச�ைனவா�.
அவ��� கா��தா� எ�ப�ேம. நா� �ழ�ைதக�ட�
ேத��, கணவ�ட� கா�� எ�� அ�வ�ேபா� க�� மா��
ெகா��ேவ�. எ� மா���ெப��� ெச�ைனவா�.
எ�க� ����� வ�� ந�றாக ேத�� தயா��க�
க���ெகா�� ��டா�. ஆனா� அவ� எ�க�ட�
இ��� ேத�� ���க ஆர���க��ைல!
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கா�� ந�லதா ேத�� ந�லதா எ�� அ�வ�ேபா�
எ�க���� ச��ைச எ��. கா��ைய �ட ேத�� ந�ல�
எ�� ெசா���றா�க� ஆரா���யாள�க�. காரண�க�
இேதா:

ைசனா�� �ைட��� ஊலா� எ�ற க��� ேத��
வயதாவைத தாமத� ப����ற� எ�� ஆ��க�
����றன.

��� ேநா� ம��� இ�தய ேநா�க� வராம� த����
ஆ��ஆ��ெட�� �ர��ய� ேத��.

��� ேத�� ��� ��க�ைத �ைற�� ���ெத���
உைடயாம� பா�கா��ற�. வயதானவ�க��� எ���க�
ேத�மான� இ�லாம� த��க எ�லா வைகயான ேத���
ந�ல�.

சா���ட�� ��� பான�கைள அ���வ� ந� உண��
உ�ள ெகா���� ெபா��கைள உைறய ைவ��, இ�தய
ேநா� ஏ�பட� காரணமா�ற�. உண���� �� �டான
ேத�� ���ப� இ�த ெகா��ைப கைர�� ெவ�ேய��
���ற�. �ன�� ேத�� ���பவ�க��� ெக�ட (LDL)
ெகால��ரா� 10% �ைற�ற�.

எைட �ைற�க ����பவ�க� ��� ேத�� ���பதா� நா�
ெசலவ���� ச�� 4% அ�க���ற�. ெவ� காலமாக
உ�க� எைட ஒேர அள�� �ைறயாம� இ��தா� ���
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ேத�� ���ப� ந�ல�. இ� எைடைய �தானமாக� �ைற�க
உத��.

ேத�� ைபகைள (Tea bags) �ட ேத�ைல� �� ந�ல�. ஒ�
ேகா�ைப ���, �ளா� ேத��� ஒ� கர�� சைம�த ேகர�,
�ேராேகா�, �ைர இவ��� இ��பைத�ட அ�க
ஆ��ஆ��ேட�� இ���ற�.

����த ேத�ைர �ட �டான ேத�� ந�ல�.

ச��கைர ேச��காம� ேத�� எ�ப�� ���ப� எ��
ேதா��னா� ேத� ேச����ெகா�ளலா�. இ�ைல எ�றா�
பழ� ���க� ேபா��� ���கலா�.

ெலம� ேத�� எ�� ேத�� �கா��� ஒ� �ல ��
எ���ைச� சா� ேச��� சா��டலா�.

ேத�� தயா��� ப��:
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ெபா�வாக 2 ேகா�ைப ேத�� ேவ��ெம�றா� ஒ�
ேகா�ைப �� ஒ� ேகா�ைப� பா� எ���� ெகா�� 2, 2½
ேத�கர�� ேத�ைல� ��, 4 ேத�கர�� ச��கைர ேபா��
அ���� ைவ�� ெகா����ேபா� இற�� வ�க���
���கலா�. ேத���� எ�ேபா�� ச��கைர அ�க�
ேவ���. இ�த� ேத��� இ�� த��� ேபாடலா�. எ�க�
அ�மா ��� + �ள� ச�ப�� ேபா�� இர�ைட�� ெபா�
ெச�� ைவ��� ெகா��  ேத�ைல� �� ேபா�ட�ட�
இ�த� ெபா�ைய�� ஒ� கா� ேத�கர�� ேபா�வா�.

ஜலேதாஷ� வ��ேபா� இ��தா� ெகா���� ேத���
�ள�, ��னா இைலகைள� ேபாடலா�. க��ரவ�� இைல
�ட� ேச��கலா�. ஒ� �ஷய�: இ�த இைலகைள� ேபா��
ெகா��க ைவ�க� �டா�. இைலக�� ச�� ேபா����.

இ�ேபா� எ�லா ��ைகக�� கல�த ேத�ைல� ��
�ைட��ற�. பா� இ�லாத ேத�� ���ப� ச�� க�ட�தா�.
எ�க� ���� எ�ேபா�� பா� கல�த ேத��தா�. இைத
எ�� ���த�ட� எ�ேபா� அ�மா ைகயா� ேத�� ெச��
சா��ட� ேபா�ேற� எ�� ��னதாக ஒ� ஏ�க�!
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ெசா�த� கைத

நாைள என� 60 வ� �ற�தநா�. 59 வய� ���� 60

ெதாட���ற�. இ�தைன வ�ட�க�� எ�ன சா��ேத� எ��

ெத�ய��ைல. �ற�த� �ர�க� எ�றா�� ப��த�, ��மண�

ஆன� எ�லா� ��கார� ெச�ைன��தா�. ெப�க�� வ�� 25

வ�ட� ஆ�ற�. வா��ைக� பாட�க� பல இ�� வ��தா�

க�ேற�. அைத� த�ர ச��த�,  �ைண க�ேற�. க�னட� எ�த�

ப��க� க��� ெகா�ேட�. க������ ெச�ல��ைல; ப�டதா�

ஆக��ைல எ�ற எ� �ைறைய இ�� வ�� M.A., ப����

ேபா��� ெகா�ேட�.

����� எ� கணவ�� ேவைல�காக (GM, TVS
Electronics) இர�� வ�ட�க� இ��தேபா� அ�� TVS
ப���� பா�� ��ச� ஆக ேவைல��� ேச��த சமய�, 37



இர�டா� வ���� �ழ�ைதக��� க�னட� ெசா���
ெகா���� வா���� �ைட�த�. இதனா� க�னட
ெமா�ைய ந�� க��� ேப� ெப�ேற�.

என�� எ�லாேம late take-off தா�. ��மண���� ��
�ெடேனா ைட���� ஆக ேவைல பா��ேத�.
��மண����� �� �����ேட�. 25 வ�ட�க� க���
��ெரன ஒ� ேவைல வா���! Spoken English Trainer
ஆேன�. ��� ம��-ேநஷ ன� ��வன�க�� கா��பேர�
�ெர�ன� ஆக�� இ��ேத�. ��ட�த�ட 12 வ�ட�க�
�க�� ��யாக ேவைல பா��ேத�. இ�ேபா��
ஒ��ர�� மாணவ�க� வ��றா�க�. ���ேலேய
ெசா��� ெகா���ேற�. என� மாணவ�க�� பல
ெவ�நா�� மாணவ�க�� அட�க�. அேதசமய�
ப���ைகக�� கைத, க��ைரக� எ�த ஆர���ேத�.

எ� ��ைள இர�� வ�ட�க� அெம��கா��
இ��தேபா� கண� �� உ�கார ஆர���� (அவ�ட�
�ன� ேபசேவ��ேம!) கண��� �ைறய� க���
ெகா�ேட�. என�காக அ����� ஒ� ேல�டா� கண�
வா�� வ�தா�. இ�ேபா� அ�தா� எ� ஒேர
ெபா��ேபா��! ெவ��� ெச�� ேவைல பா��பைத�
�ைற��� ெகா�� ��ேட�.

அதனா� ஆ�ைல�� எ��� ேவைல ஏதாவ� �ைட��மா
எ�� ேத�ய�� ஒ� இைணயதள� எ� எ����கைள
ைக��� வரேவ�ற�. அ�� எ�� ெவ�யானைத எ�லா�38



ேவா���ர�.கா�� ப�ய ஆர���ேத�. அைத� ப���
��� ஒ�வ� அவ� நட��� ஆ�ைல� த�� ப���ைக��
க��ைரக� எ�� ெகா���மா� ெசா�னா�.

எ� எ����க��� ந�வர� ெசா�ன �� �ரகா�, ��
�ர��, ��ம� � ��யா, (a2ztamilnadu) ம��� ��
�க�த� (ஊ�.கா� ) இவ�க� அைனவ���� எ� இதய�
நைன�த ந��க�!

ஆர�ப��� நா� எ�� அ�த� ப���ைக�� அ���
��ேவ�. அவ�க� அைத ெவ���வா�க�. இ�த மாத
ஆர�ப��� இ��� என�ேக ஒ� பயன� ெபய�,
பா�ேவா�� ெகா��� எ�ைனேய ெவ��ட�� ெசா��
��டா�க�. நாேன எ� எ����கைள ெவ��ட��
����. இ�� என�� ெசா�ல��யாத ஆன�த�! இ�த
வய�� யா��� இ�ப� ஒ� வா���� �ைட���? என���
ெகா��த இ�த ெபா��ைப �க�� கவனமாக�
ைகயா��ேற�. பல ���� ெத�யாதவ�க� எ�
எ��ைத� பாரா��� ேபா� ம�����ட� ெபா����
அ�கமாவைத உண��ேற�. நா� எ��வைத எ�லா�
ேவா���ர���� ேபா��ேற�. இத� �ல� பல ேப��
ந�� �ைட�����ற�.

பல ஆ��ல� க��ைரகைள த�� ெமா�யா�க��
ெச��ேற�.

�ல மாத�க�தா� ஆனா�� எ� �ளா��� க�சமான
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வாசக�க� வ�ைக த�� என� எ��ைத �ன�� ப��ப�
�க�� ம���� உ�ய �ஷய�.

ேவா���ர� ந�ப�க� ��ம� காமா��, ��ம� ��ரா
��த�, �� ச�ேதா�, ��ம� ேக� ஆ����, ��ம� ேம�

ஆ�யவ�க���
எ� ந��, ந��, ந��!

எ� எ����கைள உடேன ப��� தன� க��ைத�� உடேன
ப�� ெச��� எ� ப����ைக ேதா� ��ம� ராதா
பா���� எ� ந��க�. இவர� எ����க���� �ைறய
���க�; இ���� சக எ��தாளைர வாயார வா����
இவர� �ண� �க அ��. பாரா���� உ�ய�.
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பல� ப��தா�� �ல�தா� க����கைள� ெசா���றா�க�.
ப���� அ�தைன ேப�� க����கைள ப���� ெகா�டா�
என� எ���� தர�ைத உய���� ெகா�ள
உத�யா�����.

ப���� அ�தைன ந�ல உ�ள�க���� ந��!
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‘அ�� ���…..’ அவா��!

எ�த ஒ� ��தானா�� அைத ���யவ� யா�,
ெபற�ேபா�� நப� யா�, ெப�வத�� எ�ன த�� ேவ���
எ�� �த�� ெத�ய ேவ��� இ�ைலயா?

இ�த அ�� ��� ��ைத ���ய�: சா�சா� அ�ேய� தா�!

ெபற� ேபா�� நப� யா�? : இ�தா� இ�த ���� �க�
ெப�ய ஆ�ச�ய�! ெபற� ேபா�� நப� யா� எ��
ெப�பவ�க���� ெத�யா�; ெகா��பவ�க����
ெத�யா�! கைட� ��ட� வைர ச�ெப�� தா�!

ச�, இைத� ெபற எ�ன த��? : ேவெற�ன த��? ����
ெபய�ேலேய இ���றேத! அ������ எ�� சமய
ச�த��ப� ெத�யாம� ேபச ேவ���. அ�வள� தா�!
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ந� நா��� �க உய��த ���க� ேபால�தா� இ�த
����. எ�ன, �ல பல ���யாச�க�!

ப�மா ���க� வா��னா� ப����ைகக��
ேபா�ேடா�ட� ெச�� வ��. ��யர� �ன�ைத
ஒ�� வழ�க� ப�� இ����க� �த�ேலேய
அ���க�ப�����. ஜனா�ப� அவ�க� எ�ேலா�
���ைல��� ���கைள வழ��வா�.. நா� ��வ��
அவ�கைள� பாரா���.

ஆனா� நா� ெகா���� இ�த ���க� யா��� எ�ேபா�
�ைட��� எ�ேற ெத�யா�(!). யா���� ெகா��க�
ேபா�ேற� எ�� கைட� ��ட� வைர என��� ெத�யா�
(!!) அைத�ட அ�சய� எ�ன ெத��ேமா? அைத� ெப���
ெகா�டவ�க���� ெத�யேவ ெத�யா�(!!!) ‘� ச�யான
அ������’ எ�� யா�டமாவ� ேநர�யாக ெசா�ல
���மா? இ�ெனா� �ற�� ஒ�வேர எ�தைன �ைற
ேவ��மானா�� ெபறலா�.

இ�ேபா� ஓரள���  இ�த ��� ப��� ��������
எ�� �ைன��ேற�. இ�த ��ைத நா�
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������தா��, யா� ேவ��மானா�� யா���
ேவ��மானா�� எ�ேபா� ேவ��மானா��
ெகா��கலா�. உலகளா�ய ��� இ�. இ�த�
க��ைரைய� ப���� அ�தைன ேப���� இ�த உ�ைம
உ��! இ�ேவ இ�த ���� ம�ெறா� �ற��!

�த��தலாக இ�த ��� யா���� �ைட�த�?

�த��தலாக இ�த ��ைத� ெப�ற பா��யசா���
அ�ேய� தா�. (அதனா�தாேனா எ�னேவா, ‘யா� ெப�ற
இ�ப� ெப�க இ�ைவயக�’ எ�� இ�ேபா�
எ�ேலா���� ெகா���� ெகா�����ேற�). இைத�
ெப�ற �� தா� இத� மக��வ� ���� இதைன அ�கார
��வமான ��தாக அ���� இ�ேபா� ம�றவ�க����
இைத ஆைச ஆைசயா� வழ��� ெகா�����ேற�.

இதைன� பல�ைற ெப�� பா��ய� எ�க� ப�க�தா��
மா���� தா�! ‘அ����� மா�’ (���கமாக AP மா�)
எ�ேற அவ���� ெபய� ைவ�� ��ேடா�. (அ�த
மா��� இ� ெத�யா�!)

ச� நா� எ�ேபா� ெப�ேற� எ�� ெசா���ேற�. நா�
���� ப����ெகா����த சமய� அ�. (�க� ��ன
வய�ேலேய ��� வா�����ேகனா���!) எ�க�
ெசா�த�கார� ���� க�யாண�. பா��� பாட�
ெசா�னா�க�. உடேன ‘எ��� ��ேட� பா��க� ஒ�
பா��!’. பா� ���த�ட� ‘��-�ரா�’ ைசல��! ஓ,
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எ�ேலா�� எ� பா�� எ��ற  நாத ெவ�ள��� �த��
ெகா�����றா�க� எ�� �ைன��� ெகா�ேட�.

��� ேநர� க��� எ� மாமா எ��ட� வ�� “��ேயா
�ைறேயா�� ெரா�ப ந�னா பா��ேடேய! ச�யான
அ�����” எ�றா�. எ�ன ெசா��றா� எ�� ேயா��ேத�.
ச�ெட�� என��� ஒ� ப��! (��� ைல�!)

�ஜமாகேவ ெரா�ப அ�ைமயான பா��தா�; ைபர�
ராக��� ��கைன� ப��ய பாட�. ‘�� ெச��� மனேம –
உ�த� ெதா�த �ைனக� ���ட �’ எ�� ெதாட���
பாட�.

சரண��� ‘காமமா� �ண�க� மாய, க��ைத உ����
��க� ஓய, க��� க�� ஐேயா ெவ�� க��� ��
பாய……..’ எ�� வ��. ‘�ேச! ��தாக வா��ைக�
ெதாட��� இள� த�ப�க��� எ�ப� இ�������’
எ�� மாமா ைவத����� எ� தவைற உண���
ெகா�ேட�. மான�கமாக ம����� ேக��� ெகா�ேட�.

சமயா ச�த��ப� ெத�யாம� ேபச ம��ம�ல; பாட��
�டா� எ�� ஒ� பாட� க�ேற� அ��.

ஆகேவ இ�த� க��ைரைய வா���� வாசக�கேள! இ�த
ஈ� இைண��லாத ��ைத ‘ெகா��க, ெகா��க,
ெகா���� ��ேட இ��க’, ‘ெகா��க, வா���க ெகா���
வா�� ம���க!’
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���ப டா�ட�!

உலக��� இ���� டா�ட�க�
அைனவ���� டா�ட� �ன வா����க�

டா�ட� எ�ற�ட� என�� �த�� �ைன��� வ�வ�
டா�ட� �� தா�. அ�த கால�� டா�ட�. அவர� ���
ெபய� டா�ட� ச�த ��. எ�க� இளைம�கால ேநா�
ெநா�கைள ெநா��ெபா��� �ர�� அ��த டா�ட� இவ�.
ெவ� உ�சாகமாக� ேப�வா�. ேப�ேய ேநா�கைள�
ேபா����வா� எ�� அ�மா ெசா��வா�. 46



ஜுர� எ�� ேபானா� இர�� மா��ைரகைள எ��� –
���யாக ஒ� ���த உர�,  ���யான உல�ைக
ைவ����பா� – (pestle & mortar.)அ�� ேபா��
‘ட�..ட�..’ எ�� ெபா� ெச�� அைத 6 ஆக� ���� ஆ�
ெபா�டல� ப��� ெகா��பா�. �ற� ��ஸ� எ�� ஒ�
�ரவ� தயா� ெச�வா�. எ�கள� ேநாைய� ெபா��� இ�த
��ஸ�� கல� – �க��, ம�ச� கல�த �க��, ம�� எ��
மா��. வ�� ச���ைல எ�றா� ெவ�ைள� கல�� ச��
ெக��யான �ரவ�.

அவ�ட� ேபா��ேபா� நாேம ஒ�
பா��� எ���� ேபாகேவ���. அ�� ��ஸைர ஊ��,
ஒ� ��ய கா�த�ைத நா�காக ம��� அத� நா��
�ைல��� ெகா�சேம ெகா�ச� க�த��� அைத ����
பா���� ஒ�� ��வா�. அ�தா� அள�ேகா�. ‘இர��
நாைள��� ���ேகா, ச�யா���’ எ�பா�. ச�யா����!

ஜுர� வ�தா�தா� அவ�ட� ேபாேவா� எ�ப��ைல;
எ�க� ��� நவரா��� ெகா���� ���ட��
ேபாேவா�. ‘டா�ட� மா�’ வ�� தா��ல� வா���ெகா��
ேபாவா�. எ�க� ‘���ப டா�ட�!’ 47



நா�க� ��வ���ேக������ �ரைசவா�க�
வ�த�ட�, டா�ட� ஆ�சா�யா எ�க� ���ப டா�ட�
ஆனா�. டா�ட� �� ேபால நவரா����� வ�� ேபா��
அள��� ெந��க� இ�ைலெய�றா��, எ�த
ேநாயானா�� அவ�தா�.

அவர� 4 ��ைளக�� டா�ட�க�. ஒ�ெவா�வ��
ஒ�ெவா� �ைற�� வ��ன�க�. 4 ேப�ேம காைல��
அ�பா�ட� ேச��� ேநாயா�கைள� பா��பா�க�.

இ�ேக ம��� ெகா��க த�யாக க�ெபௗ�ட� உ��.
(ெந���� ‘ப��’ எ�� ���ண��ட� க��ரமாக
உ�கா�����பா�) மா��ைரைய ெபா� ெச�யாம�
மா��ைரயாகேவ ெகா�����வா� க�ெபௗ�ட� மாமா.
மா�ற��லாத அேத ��ஸ� தா�. ஆ�சா�யா டா�ட�ட�
��ட� அைல ேமா��. ‘first come first served’ எ�தைன
ேப� இ��தா�� கைட� ேநாயா� வைர அேத ெபா�ைம,
அேத �தான� தா�. ம����� ம���தா� கா�.
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ச�ப��� எ� ��ைள�� ஒ�
��ன ெதா��ர�. ப�க��� இ���� ெப�ய
ம���வமைன��� ேபாேனா�. ஒ� வார� ம���க�
சா����� ச�யாக��ைல. ‘ச�ஜைன� ேபா� பா��க�’
எ�றா� அ����த டா�ட�. ெகா�ச� பய��ேபா�
��ேடா�. ‘���ப டா�ட�’ யா���ைலேய எ�� �க��
வ��த�ப�ேட�.

ச�ெட�� �ைன��� வ�தா� டா�ட� �வராைமயா. எ�
கணவ��� 2 அ�ைவ ���ைசக� ெச�தவ� இவ�. உடேன
ெதாைலேப�ேன�. “ஒ� அ�ைவ ���ைச இ���ற�. நா�
வ�வத�� தாமத� ஆ��. பரவா��ைலயா?” எ�றா�.
பரவா��ைல எ�� ெசா����� ம���வ மைன���
ேபா� கா���ெகா�� இ��ேதா�. எ�க��� ��னா� 8
ேப�க� இ��தன�. எ�க� �ைற வ�தேபா� இர� 11 ம�.

டா�ட� �வராைமயாைவ� பா��� �மா� 5, 6 வ�ட�க�
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இ����. �ைன� இ���ேமா இ�ைலேயா எ��
மன���� ஒ� ��ன ச�ேதக�.

எ�ைன� பா��த�ட� “ரஜ�, த�சா��, எ�� � ஏ�
ெசா�ல��ைல. நா� யாேரா எ�� �ைன�� ��ேட�”
எ�� ெவ� உ�சாக��ட� எ�ைன வரேவ�றா�. எ�
கணவ�� உட� நல� ப�� ���த அ�கைற�ட�
�சா��தா�.அ�த ேப��ேலேய எ�க� கவைல பா�
�ைற����ட�.

எ� ��ைளைய பா��தா�. “ஒ��ேம இ�ல�மா, ெவ��
��� இ�ஃெப�� தா�. எ� ந�ப� டா�ட� ����ரா
ைவ� ேபா� பா�.” எ�� அவ��� ஒ� க�த�� அவர�
ெதாைலேப� எ��� ெகா��தா�. �� வா��� ெகா�ள
ம��� ��டா�. “நா� ஒ��ேம ப�ண ��ைலேய; எ�
ந�ப�ட� அ����ேற�. அ�வள� தா�!”

ம�ப��� என�� ஒ� ‘���ப டா�ட�’ �ைட�� ��டா�!
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�� ரா. �. ர�கராஜ�

என�� �க�� ���த எ��தாள�. இவர� கைதக� �ைறய�
ப������ேற�. இவ� 18 ஆ� ேத� ஆசா�ய� ��வ�
அைட�தா� எ�ற ெச�� �ைட�� ��க��� ஆ��� 51



இ���� ப�லா�ர�கண�கான த�� வாசக�க�� நா��
ஒ�வ�.

பல ஆ��ல நாவ�கைள த��� ெமா� ெபய���
இ���றா�. ‘பா��லா�’ ��தக�ைத ஆ��ல���
ப������ேற�. அத� �ற� ��ட நா�க� க��� ரா. �.
அவ�க� அைத த��� எ��ன�. ெபா�வாக �ல� ந�றாக
இ��தா� ெமா�ெபய��� ந�ைம ஈ��கா�.  ‘ப�டா����’
எ�ற இவர� ��தக� �ல� கைத�� இ��த  அேத
������ட� அைம����த�.

�� க�� ேபாலேவ ப��றைம உ�ளவ�. பலபல
�ைன�ெபய�� பல�தமான கைதகைள எ��வ��
வ�லவ�. ��யா எ�ற ெபய�� ந�ல ந�ல
��கைதகைள��, ���ண�மா� எ�ற ெபய�� ���
கைதக�� எ�� இ���றா�. அ��ட� எ�ற ெபய��
ைநயா��� க�ைதக� எ��வா�. �. �ைர�வா� எ�ற
ெபய�� ��ப��� கைத, மால� எ�ற ெபய��� கைதக�
எ��வா�. மழைலக��காக ‘���’ யாக மா�யவ�.

‘ைல�� ஆ�’ எ�ற தைல��� ��மா ப��ய ெச��கைள
�ேனா� எ�ற �ைன�ெபய�� எ�� வ�தா�. எ�க�
���� எ�ேலா���ேம ‘ைல�� ஆ�’ ப�� �����.
ஒ�ெவா� ெச�� ���த ���� ஆ��ல��� ெவ�
அ�ைமயாக அ�த ெச���� ஒ� ��தா��� ைவ�ப�
ேபால ஒ� வா��ய� ேபா�வா�. என�� �ைன� இ����
ஒ� வா��ய�:– “தளப� பட��� ���� அ�� வ�த 52



��ட��� ம�ர��ன�ைத எ�ேக�� காேணா�. அவ���
 Two is company, three is crowd”. எ�� எ�����தா�.

அவ� அைதேபால எ��� வா��ய�கைள ர��ப�ட�
��காம� என� நா������ ��தக���� எ�� ைவ���
ெகா��ேவ�. ஒ��ைற ‘�ேனா�’ எ�ற ெபய�� ��க�
எ��வ� என��� எ� ெப�����  �க��
�������ற� எ�� அவைர� பாரா�� ஒ� க�த�
எ��ேன�. அவ�ட���� ப�ைல நா�
எ��பா��கேவ��ைல.

‘க��� காடரா�� ஆபேரஷ � ெச�� ெகா����ததா�
உடேன ப�� எ�த ��ய��ைல, தவறாக எ�ன
ேவ�டா�’  எ�� எ�����தா�.

அவ� ெவ�� ெப�ற மாெப�� எ��தாள� ஆக இ��பத�
ரக�ய� இ�த வ�க�� என��� ���த�.

இேதா அவர� வா��ைதகைள அவர� க�த��� இ���
அ�ப�ேய ெகா���ேற�.

‘��ப�, நா�ப� வ�ட�க��� ��� காஸா ��ப ரா�
எ�ற �ரபலமான ப����ைகயாள� இ��தா�. இ��ய�
எ���ர� ப���ைக�� அர�ய� க��ைரக� எ��வா�.
(ஆ��யராக�� இ��ததாக �ைன�) ராஜா� நட��ய
‘�வரா�யா’ ப���ைக�� ஆ��யராக இ��தா�. அ��
SOTTO VOCE எ��ற ப����, ��ன���ன அர�ய�
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�ம�சன�க� எ�� வ�தா�. அைத எ��யவ�� ெபயைர
‘சாகா’ எ�� ேபா��� ெகா�டா�.  SOTTO VOCE 
க��ைரக� ெதா��க�ப�� ��தகமாக வ�த�. அத�
அ�ைட�� ராஜா��� வாசக�ைத ெவ������தா�க�.
அதாவ�, ‘Kasa  is at his best when he writes as saka’
எ�� ராஜா� ������ இ��தா�. காஸா ��ப ரா���
அ�த� பாரா�� எ�ப� இ������ேமா ெத�யா�. ஆனா�
ரா.�. ர�கராஜ� எ�ற ெபய�� ஆ�ர�கண�கான கைதக�
எ�� இ��தா��, ‘�ேனா�’ எ��ற க��ைரயாள� தா�
அ�க� ெபயைர  த��� ெகா�� ேபா�றா� எ�பைத
�ைன�க ேவ��ைகயாக இ���ற�’.

‘��க�� உ�க� ெப��� எ�ைன மனதார – அள���
��� �ட� -பாரா�� இ�����க�. ம����. ந��’.
ஆ�க�ட� ரா .�. ர�கராஜ�’ எ�� க�த�ைத
������தா�.

��த��� வ�� ‘அர�’ ப��� ந��� இ���� ‘ர’ இவ�
தா� எ�� ெசா��வா�க�.  ��த��� எ.க.எ. (எ�ப��
கைத எ��வ�) எ�� பல வார�க��� எ�� வ�தா�.
அவர� ஆ���, அவர� எ.க.எ. �� தா�  எ�எ����
���ல��� இ���ற� எ�பைத �க�� ம�����ட��,
ெந�����ட�� �ைன��� ெகா���ேற�.

இ�த� ப��� �ல� ரா.�. ர�கராஜ� எ�ற
எ��தாள���, எ��வ�� சகலகலாவ�லவ���, ஒ�
�க��ற�த ம�த��� எ� அ�ச�ைய ெச����ேற�. 54
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கனெவ�லா� ��ைப!

அ�ேடாப� மாத� ஒ�றா� ேத�!

வழ�க�ேபா� உலக� ���க ெபா��
�ல��தா��….எ�க��� – ெப�க�� வா�க��� ேவ�
�தமாக ��ய� ெதாட��ய�.

“இ�த� ��ைபைய எ�த ��ைப� �ைடல ேபாடற�?”

“ெவ�டா? (wet) �ைரயா? (dry)”

“�ைரல ெர�� �� வைக இ���…பா��� ேபா�…..!”
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எ�� ேபா�வ� எ�� ெத�யாம� நா�� எ� மா���
ெப��� ைக�� ஆ��ெகா� ‘��ைப’ ைய ைவ���
ெகா�� ‘�� ��’ ெவ�� ��� ெகா���ேதா�. எ�
கணவ� ைக�� ‘ெட�கா� ெஹரா��’ உட�.

ஒ�ெவா�றாக� ப���� ப���� ெசா���
ெகா����தா�.

“கா�க�, பழ�ேதா�, இெத�லா� ‘ெவ�’. …..”

“���ச�ைக……?”

நா� ைக�� ���ச�ைக�ட� ேக�ேட�. பா� சைமய�
நட�� ெகா����த�. ��ைள��, மா��� ெப���
அ�வலக� �ள�ப ேவ��ேம!

ெபா�வாக சைமய� அைற�� ஒ� ��ைப� ெதா��.
(ஆ��ல��� அழகாக �ச�டாக ‘Waste basket’!)
ஒ�ெவா� ��யலைற��� ஒ�ெவா��. எ�ேபா� எ��
எ� ெசௗக�யேமா நா�க� இ���� இட�ைத� ெபா���
ஒ�ெவா� ��ைப�ெதா��ைய�� பய�ப���ேவா�.

எ��ைடய ஆேரா��ய���காக கணவ��, ��ைள��
��ற, உ�கா��த  இட�����ேத ��ைப� ெதா��ைய
ேநா�� வாைழ� பழ�ேதாைல அ�வ�ேபா� எ�வ��
உ��. ெகா�ச� ����, ����தா� உட���� ந�ல� –
என�� ம���! �ேழ �� த�� ��� ��ைபைய நா�தா�
���� எ���� ேபாட ேவ���! 57



இர�� ��� நா�களாக ெப�க�ேர அ�லேலால
க�ேலால�! அ�ேடாப� மாத� ஒ�றா� ேத������
��ைபக� த��த�யாக ���க�ப�� ைவ�க�பட
ேவ���. எ�லாவ�ைற�� ��� க�டாக� க�� ��ைப
வ���� – பா� –  �ேழ ��! –  ேபாட� �டா� எ��
ெப�க�� மஹா நகர பா�ேக ( ந��� நகரசைப தா�க!)
க���பாக உ�தர� ேபா�����ற�.

ெப�க�� வா�களான நா�க� ‘எ�னடா இ�? ந�����
வ�த ேசாதைன?’ எ�� ெச�வத�யாம�
உ�கா�����ேதா�.

காைல�� ேவைல�கா� வ�தா�. வழ�க� ேபால� ��ைப
�ைடைய எ��க� ேபானவைள� பா���� பத�ேன�.
“ெதாடாேத!, ெதாடாேத….!”

பய�� �� வா��னா�.

“ஏ�மா….! ��ைப ெகா�ட ேவ�டாமா….?”

“ேவணா�, ேவணா�, அ�…..ெவ� ��ைப, �ைர
��ைப�� த�� த�யா ���� ேபாட�மா�,
இ���ேல���…!”

“அ���னா?”

கணவ� ���ப ெட�க� ெஹரா�� �னச�ைய� ���க, நா�
அவசரமாக அவ�ட�, “� ��ைப ெகா�ட ேவ�டா�…..”
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“�ேய ��ைப� ெகா�����யா….. அ�பால….?” எ��
ேக�டவாேற ைகைய ��� ெகா��  ெவ�ேய�னா�
‘ைந�� ல���’.

இ�த� கால�� இ�ல�தர�க�� ‘ேத�ய உைட’ யான
ைந��ைய இவ�� அ��� வ�வதா� அவ��� நா�க�
ைவ�த ெச�ல� ெபய� ‘ைந�� ல���’.

அ�ேடாப� 2 ஆ� ேத�. �� ���க ��ைப இைற��
�ட�பைதேபால இரெவ�லா� கன�. ‘கனெவ�லா� ��ைப’
– �� ஒ� ப�� எ��’ எ�� எ� மன� ெகா�ச� �ட
இர�கேம இ�லாம� ெகா�க��த�!

���� தைல�� ேம� ��ைப. எ�ன ெச�வ�? ேச! ேச!
எ�ைன�� அ�யாம� தைலைய த�� ���� ெகா�ேட�.
ெதாைலகா���� ��� இ��த எ�னவ� எ�ைன�
����� பா��பைத ‘க��� காணாம�’ இ��ேத�.

வாச�� கா�� ெப�. எ�க� அபா��ெம�� பராம���
ெச��� ெகௗடா.

“ஸா�! இ���� ‘��ைப ����’ 11 ம���. க�டாயமா
வ����க”.

“ஒ��த���� ஒ��� ��யா� பா�…நா�தா�
ேபா�……” எ�றவாேற ஒ� �� உ�சாக��ட� ‘��ைப
����’ ��� தயாரானா� எ� கணவ�.
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‘ஏதாவ� ஒ� வ� �ற�தா� ேதவைல….’ எ�ற எ�ைன
����ரமாக� பா���� ெகா�ேட எ� மா��� ெப� “��க
ஏ�மா இ���� ேபா� இ�தைன ெட�ஷ� ஆேற�?”
எ�றா�.

எ� கவைல யா���� ெத��� (����?) அ��த வார�
வைல�சர� ஆ��ய�. அத�காக ப��கைள ெபா����… ேச!
��ைபதா� மன� ���க…..(இ�த� தைல��� �ட ந�றாக
இ���ற� – மன�!) சா�, சா�, ேத��ெத����
ெகா�����ேற�.

எ� கணவ� மற�காம�(!) ெட�கா� ெஹரா�� �னச�ைய
எ���� ெகா�� �������� ெச�றா�.

அவ� வ�த�ட� பா��ேத�: ‘எ�னா��…?’

“ெவ� ��ைப, �ைர ��ைப �� த��த�யா……”

“அதா� ெத��ேம…!”

“ெர�� �� ��ைப�ெதா�� வ���க��…”

“அதா� ெத��ேம…!”

“���� �� …..”

“��ைபதா�….”

கணவ� ேகாபமாக �ைற�க ெமௗ��ேத�. 60



“….ெரா�ப தமாஷு…….. மா� ��� ஏ.ேக. �மா�
ெசா�றா�, ஒ�ெவா� ������ ேபா�  யாராவ� �ன��
��ைபைய கெல�� ப�ண��. ஒ� ����� �ன� ��
�பா ெகா���டலா�-��! நா� ெசா�ேன�: நாேன
கெல�� ப�ேற�. 40 �� இ���. �ன� 4000 �பா!
வ�ட����…… 1,20,000!…..சா��ேவ� எ���ய� �ட
அ�க� �ைட���…நா� இ�ப� ெசா�ன�டேனதா�
அவ��� �����. � ச�யாதா� ெபய� வ����ேக அ��
ெக�ட �மா�-��!”

அ��வமாக எ� கணவ� எ�ைன� பாரா��வ� �ட
ர��க��ைல என��.

ேச! எ�ேனாட �ர��ைன �ரேவ இ�ைல. ேச�������
��ைபைய எ�ன ெச�வ�? இ��� கனெவ�லா�
��ைபதானா? ேயா��� ேயா��� என�ேக இ�த�
தைல��ல ப�� ேபாடலா�� ேதா�ற ஆர���� ��ட�.

“��ைப �ஷய� ெசா���ேகா….” ெபா�ைம ேபாேய
��ட� என��.

“சா�ட� நா����, பா�பாேவாட டயப�� எ�லா�
ேப�ப�ல ��� �வ�� கல� ேபனா�ல ெப��க� ��
ேபா�� த�யா ைவ�க�மா�. இ�ேபா மா��க� ேபனா
ேவற வா�க��….!”

“காைலல லா� வ��…..ெச����� ��� அ��ச ஒடேன
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��ைபைய� ேபா� ேபாட ேவ���…..”

இ�� காைல�� எ��த����� ��� ச�த� வ��றதா
எ�ேற பா���� ெகா����ேத�. ஊஹூ�! ஒ� சமய�
நாேன ��� அ��கலாமா� �ட ேயா��ேத�. லா�
வர�ேம!

பா� சைமய� ஆ��ெகா�� இ��த�. வாச�� எ�னேவா
ேப�� ச�த�. எ��� பா��ேத�. �ன�� ��ைப அ���
வ��!

“ெகௗடா! கசா தேகா�� ப�லா?” (��ைபைய
எ����ெகா�� வர��மா?)

“ப��…ப��…(banni, banni) – வா�க வா�க…”

அ�தைன ��ைப ெதா��கைள�� ���� ெகா��
ஓ�ேன�.

“இ� ெவ�, இ� �ைர….” ஆர���த எ�ைன “இ����
எ�லாவ�ைற�� ஒ�ணா ேபா��க…..” எ�ற �ர�
அட��ய�.

மா�ற�கைள ஏ�ப� எ�தைன க�ட�!

�.�. ��ைப ெகா��ய ச�ேதாஷ��� எ� மன� ெசா�ன
தைல��ேலேய ப��� எ����ேட�!
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வ�� ேவ�மா உமா?

என� 250 வ� ப�� இ�! எ�பைத அட�க��ட�
ெசா��ெகா���ேற�.

இ�ேபாெத�லா� மாைல ேவைள ஒ� ��ய ப�மாண�

அைட�����ற�. ேதா�க�ட�

அர�ைட அ���� ெகா�ேட நட�� ேயாகா வ������

ேபாவ� ஒ� ம� ேநர ேயாகா ப������ �ற� ம�ப�

அர�ைட அ���� ெகா�ேட ���� வ�வ�. நைட

ப����� ஆ���; ேயாகா�� ஆ���.

நா� என� ெமா���லைம ப�� எ�� இ��ேத�. நம��
63



ந� தா� ெமா� �க�� �லப�.

என� ேயாகா வ���� என�� இர�� ேதா�க�. �க�யா,
ேஜா�. �க�யா�� ேதா� உமா �வ�வா�. என���
ேதா� �க�யா; �க�யா�� ேதா� உமா; அதனா� நா��
உமா�� ேதா�க�. (அட, அட, எ�ன ஒ� லா��!)

�வ�� க�நாடகா�� �ற�� ��மண� ஆன �� த��
நா��� ��ேய�, த�சமய� தா� மா�ல���ேக ����
வ�தவ�க�.

நா� ஒ�நா� எ� ‘பா�பா’ அ�பவ�ைத ெசா���
ெகா����ேத�. அ�ேபா� உமா த� அ�பவ�ைத
ெசா�னா�:

‘��மண� ஆ�� ேபான இட� அ�பா ச���ர�.
��ெந�ேவ�! அ�� ேப�� த�� ெச�ைன வா�க��ேக
��யா�. ேபான ���� ப�க�� ��� மா��ட�
ேப��ெகா�� இ��ேத� என��� ெத��த அைர�ைற
த���. மா� ேப�வ�� அைர�ைறயாக�தா� ����.
யாைரேயா ப�� ேப��ெகா�� இ��த மா� ேக�டா�:

‘நம�ெக��� வ��? உன�� வ�� ேவ�மா உமா?’

என�� ஒ��� ��ய��ைல. ‘எ� ����காரைர� ேக���
ெசா���ேற�’, எ�� ெசா����� ����� வ�ேத�.

ேவைல����� �� ����யவ�ட�, ‘ ப�க�� ���
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மா� ேக��றா� வ�� ேவ��மா எ�� எ�ன ெசா�ல?’

என� கணவ� பல வ�ட�களாக த�� நா��� இ��தவ�.
ந�றாக த�� வ��. எ�ைன பா��தவ�, ‘ ‘��’ ஆக
இ��தா� இர�� வா��� ெகா�’ எ�றா�.

நா�� அ��த நா� மா��ட� ேபா� ‘��’ ஆக இ��தா�
இர�� வா��� ெகா�ள� ெசா�னா� எ� ����கார�’
எ�� ெசா�ல மா� எ� க�ன�ைத இர�� ைககளா��
அ��� ���� க���, ‘எ�தைன சம��� � ெபா�ேண!’
எ�� ெசா��யப�ேய ���க ஆர������டா�.

உமா ெசா�� ���க��, உமா�ட� ேச��� அ�த ெத�ேவ
அ���றா�ேபால நா�க� ���ேதா�.

‘இ���� ����ேற�. அ���� எ�னடா� ெமா�
ெத�யாத ஊ�ல எ�ப� சமா��க� ேபா�ேறா� எ�� ஒ�
��ன பய� இ��த�’. எ�றா� உமா.

இ�� வ�த ���� ஒ� ெப�ம� எ��ட�, ‘எ��
ம�க�?’ எ�றேபா� ெகா�ச� ேகாவமாக ‘ம�க�?!’
எ�ேற�. எ�ன ந�ைம� பா��� எ�வள� ம�க�
எ��றாேள, ஆைச�� ஒ��, ஆ���� ஒ�� எ��
இர��தாேன எ�� ேகாவ�. �ற�தா� ெத��த� ம�க�
எ�றா� �ழ�ைதக� எ��!

என� வ���� ஒ� இைளஞ� �த� நா� வ����தா�. நா�
அவ�ட� ‘ெபய� எ�ன?’ எ�ேற�. 65



‘கேணச�’

‘எ����� வ����க�?’

‘பனச�க�’

அ��த ��ட� ம�ற மாணவ�க� ‘ேமட� த��!’
எ�றா�க�.

உ�ைம�� என�� இ�� வ�த�� தா� உ�ச���� ந�ல
மா�ற� ஏ�ப�����ற�.

மகாபாரத� (magabaradham!) महाभारथम  ஆ� இ���ற�.

என�� ��� ேவைல ெச��� �தா த��, க�னட�,
மைலயாள�, ���, ெத��� மரா�� எ�� பல ெமா�க�
ேப�வா�. ஒ� நா� எ��ட� வ�� ‘அ�மா பா�� – ல
அ�க��� ஆர���க��. �தா – ��  எ�த ெசா���
ெகா��க எ�றா�. ஆ��ல��� எ�த �����றா�
ேபா����ற� எ�� �ைன�� � க�னடா�ேலேய
ைகெய���� ேபாடலா� �தா’, எ�ேற�. ‘என�� ஒ�
ெமா��� எ�த வரா��மா’ எ�ற அவ� ெசா�ன ேபா�
அச�� ��ேட�. ‘இ�தைன ெமா�க� ேப��றாேய?’
எ�றேபா� ‘நா� ��� ேவைல ெச��� ��க�� ேப��
ெமா�க� எ�லா� என�� ேபச வ��மா. ஆனா எ�த
ப��க ஒ� ெமா��� ெத�யா�’ எ�றா�.

‘��க ம��� எ�ேனாட �ட இ����ல �ன� 66



ேப���க�னா அைத�� ேப�ேவ�….!’

�தா��� இ���� த�ன���ைக ப��த ந�
இைளஞ�க��� ஏ� இ�ைல?
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ரமா�� ர�ஜ���!

ர�ஜ�ைய எ�ேலா���� ெத���. அதா�க, அ. உ. �.
ப�வாள�.

ரமா யா�? அ. உ. �. ப�வாள� ர�ஜ��� அ�கா.
எ�ைன�ட 3 வய� ��தவ�.

எ�ைன�ட ���சா�. எ�லா�த���� எ�ைன�ட
�ற�தவ�. �க ந�றாக� பா�வா�.

��ன வய�� அவ�ட� நா� எ�ப�ேம எ�லாவ�����
ேபா�� ேபா�ேவ�. அவ� ��மண� ஆ�� ேபா��
வைர��� இ� ெதாட��த�.

ேகால� ேபா�வ�� வ�லவ�. ���� ேகால�க�
அனாயாசமாக� ேபா�வா�. என�� வராத பல கைலக��
இ��� ஒ��. நா� ேபா�� ேகால�க� மாட�� ஆ��
வைகைய சா��தைவ. ���த ெபா�ைம�ட� ���க�
ைவ�� அவ� ேகால�ைத ேபா�வைத� காண� க� ேகா�
ேவ���. ‘� ��� ைவ��� ேபா�� ேகால�ைத நா�
��� இ�லாமேலேய ேபா�ேவ�’ எ�� பல தடைவ சவா�
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��� ேதா�றவ� நா�.

ெவ����ழைமக�� ��ைட ந�� ெப���, �ைட��
�ட�ைத அைட��� ேகால� ேபா�வா�, பா��க�!

க��� ஒ���ெகா�ளலா� ேபால இ����.

ேகால���� அ��தப�யாக இ�ேபா� அவ� �����
ெச�வ� �ர�க� ேபா� ந�ெப�மாைள ேச��ப�.

��மண� ஆவத�� �� ���ெக���.

வாெனா��� வ�� ஆ��ல ெச��கைள ேக��
���ெக����  எ��� ெகா�ேட இ��பா�.
���ெக����, ���ெக��தாள� எ��� ��ேரா��
(strokes) ெரா�ப ���ய�. அைத ைவ��தா� எ��ய
�ஷய�ைத ஆ��ல��� transcribe ெச�ய ேவ���.
அ�கா�� ��ேரா�� perfect ஆக இ����. நா�
எ�ேபா�� ேபால ‘சமா�’ தா�!

அவ���� ��மண� ஆ� �ழ�ைத �ற�த� என��
இ��� ந�றாக �ைன� இ���ற�. ஆ���� அ�பா
ேபா� ெச����தா�. ‘அ�காைவ ம���வ மைன��
ேச������ேறா�. ���தா� �� ெசா�� ��� வா’ எ��.

என�� ஆ�� ேபாவைத �ட �� ேபா�வ� ���தமான
�ஷய� ஆ��ேற! உடேன �� ெசா������ பற�ேத�.

இ��� �ழ�ைத �ற����க��ைல. அ�மா
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அ�ேபா�தா� அ�கா��� கா� கல�� எ���� ேபாகலா�
எ�� ����� வ����தா�. ‘ெகா�ச� ேபா� அவ�
ப�க��� இ�’ எ�றா�.

நா� உ�ேள �ைழய�� �ழ�ைத�� அ�ைக ஒ�
ேக�க�� ச�யாக இ��த�. ��� ேநர��� ஒ� ஆயா
ெவ�ேய வ�� ‘இத பா�, உ�க அ�கா �ழ�ைத’ எ��
ெசா��ய ப�ேய ந�ல ேரா� கல�� ஒ� ப��
உ��ைடைய எ� ைக�� ெகா�� வ�� ெகா��தா�. ஒ�
�����ட� வா��� ெகா�ேட�.

‘�த��த�� நா� தா� உ�ைன� பா��ேத�; நா�தா�
எ���� ெகா�ேட�’ எ�� (அ��� ேபா��!) இ��� எ�
அ�கா�� ��ைள ச�ப��மார�ட� ெசா���ெகா��
இ���ேற�. அ�� ெதாட�� இ��வைர அவ� தா� எ�
�த� ��ைள. அ�த வா�ச�ய� இ��� �ைறய ��ைல.
அவ��� ம����ைல – அவ�ைடய இ�
�ழ�ைதக���� – (�ேரயா, ேம�னா)   நா� ��� தா�!
இ�வைர�� எ� ப�� ஒ��� ������ இ���ேற�.

என��� ��மண� ஆ� 3 மாத�க�� எ� அ�பா
பரமப��� ��டா�. அ�த வ�ட� தைல �பாவ� இ�ைல.
அ��த வ�ட� எ� அ�கா�� அ���ேப�� எ�கைள
அைழ��� ெகா�� ேபா� அவ�க� ���� ����
ெகா��தன�.

என�� ����ட� ெச��, �ம�த���� ��க� ெகா��
70



வ�� ைவ��, தைல� �ரசவ����� த� �����
அைழ��� ேபானா� அ�மாவாக இ���.

எ�க� அ���ேப� ��ன வய�� பரமப��த� எ�க�
எ�ேலா���� இ��� ஒ� அ����யாகேவ இ���ற�.

ைத�யமாக தன�� ேந��தைத எ�� ெகா�� த� ஒ�வளாக
��ைளைய வள��� ஆளா��னா�. அ�மா�� அவ��
அ�தைன ��ய ேதச�கைள�� ேச��� இ���றா�க�.
நாலா�ர ��ய��ரப�த� அ�தைன�� அ���ப�.

க�க�� �� த��ப� ெப�மாைள அ��காம� ச��காம�
ேச��பா�.

என�� அ�காவாக, அ�மாவாக இ���� ரமா
ஆேரா��யமாக, ச�ேதாஷமாக ேப��க��� ��மண� ஆ�
ெகா��� ேபர�கைள��, ெகா��� ேப��கைள��
பா��� பல ஆ��க� ந�றாக இ��க ேவ��� எ��
ந�ெப�மாைள��, ர�கநாய�� தாயாைர�� �ரா�����
���ேற�.

அவ�ட� ெகா�டா�ய தைல �பாவ�
�ைன�க�ட�………
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�பாவ� வ�தா��!

இ�� காைல ச�ம�� அ�மா வ����தா�. மா���
ெப��� அ�மா. பழ�, ெவ��ைல, பா��, ம�ச�
�டேவ மா���ைள�� �� �ர� வா��� ெகா�ள பண�.
எ�லாவ�ைற�� ைவ�� எ��ட� ���னா�.

நா� அைத அ�ப�ேய மா��� ெப��ட� ெகா���
��ேட�. ச�ம�� அ�மா �ள��ய�ட�, மா��� ெப�
‘நாம ேபா� உ�க����, அ�பா���� �� ��ம�க�
வா�கலா� வா��க�’ எ�றா�. ப� ���ட� �ள��
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��ேட�.

�டைவ வா�க� ேபா� ெரா�ப நாளா���ட�.
இ�ேபாெத�லா� �� �டைவ வா��வேத இ�ைல. �ற�த
நா���� �ட ஒ��� வா��� ெகா�ள��ைல. �யாக�
எ�லா� இ�ைல. ெவ�ேய ேபாவ� ெரா�ப�� �ைற��
��ட�. �டைவ வா�� அ���வாேன� எ��.

��ெப�லா� அதாவ� நா� வ���க� எ����
ெகா����தேபா� �ற�தநா��� ���, �பாவ���
��� எ�� �டைவக� வா��� ெகா�ேட இ��ேப�.
அ��� கா�ட� �டைவக� தா�. எ� அ�மா ெசா�வா�:
‘�டைவ �ைலைய �ட maintenance –�� அ�க�
ெசலவ���றா�’ எ��! கா�ட� �டைவ�� வ�� க��ர�
ேவ� எ��� வ�வ��ைல.

ச� இ�ைறய கைத�� வ�ேவா�:

எ�ேபா�� ேபா�� ெபா�ப�� கைட��� ேபாேனா�. ���
கா�ட� �டைவக� பா��ேதா�. எ�லா கல�ேம எ��ட�
இ��ப� ேபால இ��த�. ப�ைச ேவ�டா�, �ல�
ேவ�டா�, ம�� ேவ�டா� – ேவ� எ�ன கல�
வா��வ�? ெவ�ைள�� ம�� பா�ட� – எ�னவ����
���க��ைல. ப�ைச�� ம�� பா�ட� என��
அ�வளவாக ச� பட��ைல.

‘மா��� ெப�ேண எ�ன� வா��வ�?’ எ�ேற�.
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‘உ�க���� ���தைத வா���ேகா’ எ�றா� சம��!

ஆஹா! க�ேட� �ைதைய இ�ைல��ைல! ம�� க����
கல� ப�ைச�� �ல�� கல�� இர�� ப�க�� பா�ட�
ேபா�ட �டைவ. அகல பா�ட� �டைவ, இர�� ப�க பா�ட�
�டைவ  - உயரமானவ�க���� தா� ந�றாக இ����.
�ஜ� தா� ஆனா� என��� �������றேத! நா� உயர�
இ�ைல எ�� ந�றாக இ���� �டைவைய வா�காம�
இ��க ���மா?

�ைலைய� பா��ேத�. �����த�. நா� பா���
�����தைத மா��� ெப� பா��தா�.

‘�ைலைய� பா��கா��ேகா. ������தா�
வா���ேகா�ேகா’ எ�றா�. வா��யா��!

எ�லாவ�ைற�� �ட எ� அ�சய�? 10 ��ட��� �டைவ
வா��ன� தா�!

�டைவ வா�� ���� �� ேபாட வ�ேதா�. ப��� �டைவ
ெச��� ஒ� இள� த�ப�. அ�த� ெப� தன�  ேதா��
ஒ� ப�க� ெவ�ைள�� பல கல� பா�ட� ேபா�ட �டைவ;
இ�ெனா� ப�க� ந�ல ம�ச�� அேத ேபால பல கல�
பா�ட� ேபா�ட �டைவைய� ேபா��� ெகா�� எைத
எ��ப� எ�� ெத�யாம� கணவைன ேக���
ெகா����தா�. கைட ��ப���� ைக�� ந�ல �ல
�ற��� அேதேபால ஒ� �டைவ!
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நா� ��மா வ����கலா�.  ��மா வ�வ� unlike Ranjani!
இ�ைலயா?

‘உ�க� கல��� ம�ச� ந�றாக இ����….’எ�ேற�.
அ�த இள�  கணவ� எ�ைன� பா���, ‘எ� ���ப�
ெவ�ைள ஆனா� அவ� ம�ச�…..!’ எ�றா�.

‘இர�� ேப���� ெபா�வாக �ல�ைத எ����
ெகா���க�’ எ�ேற�.

இர�� ேப�� வா���� ���தன�.

இத�� ேம� ேப�னா� எ�ைல �ற�!

‘ேஹ�� �பாவ�’ எ�� வா��� ��� நக��ேத�.

�பாவ� வ�தா��!
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��� மா��…?

ஏ�ர� 16, 2000 மாவ� வ�ட�. என� வா���
���யமான நா�.

25 வ�ட இ�ல�தர� ேவட�ைத� கைல�� ��� ெவ���
ேவைல�� வ�����ேற�. அ�வல��� நா�கா���
உ�கா�� ெச��� ேவைல இ�ைல. மாணவ�க�
���ைல�� ��� ெகா�� ெசா��� ெகா��க
ேவ���…எ�ப� இ���ேமா?
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�த��ைறயாக ப���� ேபா�� �ழ�ைதைய� ேபால ஒ�
கல�க�.

ஆ��ல� ேபச வ��. ெசா��� ெகா��ப� ேவ�
இ�ைலயா?

�த� வ���. �த� நா�. உ��ர பட பட ெவ�� பல பல
ப�டா����க� பற�தா�� �க��� ஒ� ைத�ய�ைத
வரவைழ��� ெகா�� எ�க� க���ல�ட� ேக�ேட�

‘எ�தைன மாணவ�க�?’

‘இ� அ��பைட �ைல வ���. ஒ�� ெட�..’ எ��
இ�ைமயாக ����� ெகா�ேட ெசா�னா�.

‘ஓ! ஒ�� ெட�…?’

என� �த� வ��� flop-show- வாக ��ய� ேபா�ற�
எ�பைத அ�யாமேலேய �க��� இ��த
ைத�ய� உட��� பரவ வ����� �ைழ�ேத�.

‘�� மா���’

9 �� மா���-� க��� ந�ேவ ‘��� மா��..?’ எ��
ப�தாவதாக ஒ� �ர�!

�ர� வ�த ப�க� ����ேன�. ஒ� இ�லா�ய�
ெப�ம� தைல�� ப��தா�ட�!
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என��� எ��த �த� �ய��. என�� ��� ெத�யா�
எ��  இ�த� ெப���� எ�ப�� ெத���?

அ��� எ�ன ெமா��� ப�� ெசா�வ�? ேநா எ��
ஆ��ல��லா? ந� எ�� ����லா?

சவாேல சமா�….

ெகா�ச� �தான�ைத வரவைழ��� ெகா�� ெசா�ேன�.

‘��க� இ�ேக வ����ப� ஆ��ல� க�க. அைத நா�
உ�க��� ெசா��� த��ேற�. கவைல� படா��க�….!’

த� தைல ேம� ேபா����த ப�தாைவ இ��� �க�ைத
��யப� அ�த ெப� எ��ேத ��டா�.

நா� பத�� ேபாேன�. ‘ேநா, ேநா, ேடா�� ேகா. ��� ��
ெடௗ�…!

நா� ேப�யைத அவ� கா�� வா��� ெகா�டதாகேவ
ெத�ய��ைல. ஒ� �ைற ����� பா��� ம�ப�
����� ��� �டாம� ஏேதா ெசா�னா�. ��தமாக
எ��� ��ய��ைல.

ம�ற மாணவ�க�ட� த�ச� அைட�ேத�. ‘அவ�ட�
ெசா���க�. அவைள வ������ வர� ெசா���க�…’
எ�ேற�.

எ�ைன� பா���� ப�தாப�ப�ட �ல� அவைள உ�கார� 78



ெசா�னா�க�. எத��� ம�ய��ைல அ�த� ெப�.
ேபா��ேத! Gone!

எ�ைன� ப�தாபமாக� பா��த 9 ேப���, ேப���� பாட�
எ��� ��� ெவ�ேய வ�ேத�.

ைமய��� க���ல�, ‘��� வராதா….?’ எ�றா�.
ஏ�கனேவ ெநா����த நா� ேம�� ெநா�� ����
ஆேன�.

‘நாைள�� வர��மா ேவ�டாமா?’

‘ேடா�� ஒ�. அ�த� ெப�ைண ��� ேபச� ெத��த ஒ�
��ச�ட� அ��� ��ேட�. ேரா�லா உ�க�ட�
ேப�வா�’ எ�� எ� வ���� ��ைய கைர�தா�.

����� வ�� ‘இ���� வ����� வ�� ��� இ��
ெத��மா�� ேக�கறா?’ எ�� �ல��� ���ேத�.

ெகா�ச ேநர��� என� பா� எ��ற பா�கர� இ�ைல –
ேரா�லா �ட���� ெதாைலேப�.

ெகா�ச� பயமாக இ��த�. எ�ன ெசா��வாேளா?

எ� மாமா Single Speech Hamilton எ�� ஒ�வைர�
ப��� ��வா�. ஒேர ஒ� �ைற ேமைட�� �ரமாதமாக�
ேப���� ������டாரா�. அத� �ற� அவ� ேபசேவ
இ�ைலயா�. அைத�ேபாலேவ நா�� Single English
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Class – அ��� Flop Show ப����� ���� �ட�
ேபா�ேற�. �ன� ஒ� �� கைத ேக��� எ� ேபர���
எ� கைதைய ெசா�லலா�.

எ�ென�னேவா �ைன�தப�ேய ெதாைலேப���
‘ஹேலா..ேரா�லா…!’ எ�ேற�.

‘வா� ஹ�ெப��..?’

எ� ேசாக� கைதைய� ேக� தா���லேம எ�� ெசா�ல
ஆர���ேத�.

‘ஸா� ேரா�லா…என�� ��� வரா�…..’

‘என��� ���ற�. � ஒ�� ப��. உ��ட� வ��
மாணவ�க�ட� � ல�ட�� �ற��, ேத�� த�� ����
வள��தவ� எ�� ெசா��….’

‘ேரா�லா…?’ நா� ந�ப ��யாம� ேக�ேட�. நா�
�ர�க��� �ற�� ெச�ைன�� வள���, ெப�க�� வ��
காேவ� �� ���� வ�பவளா��ேற!

‘ஆமா� , உன�� இ��ய ெமா� எ��� வரா�
இ��ேல��� ச�யா?’

‘…………….’?

‘����� ேபசாேத, க�னட�� ேபசாேத…த���
ேபசாேத….’ 80



‘ஆனா…. ேரா�லா ���ல…..’

‘ர�ஜ�…! நா� வ��� ப��� ேப��
ெகா�����ேற�…..���றதா?’

அவ��� ேகாப� அ�கமாவத��� ‘ந��…எ�ைன�
���� ெகா�டத��…’ எ�� ெசா����� ெதாைல
ேப�ைய �ேழ ைவ�ேத�.

அத����� ஒ�ெவா� வ����� �ல பல ��� ேப��
மாணவ�க�. ��� க�காமேலேய அ������ இ��வைர
வ���கைள ம��ம�ல; வா��ைகைய�� தா�
சமா���ேற�!

�த� ேகாண�…����� ெவ��!
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நா�� எ� ெமா�� �லைம��!

தைல�ைப ப��த�ட� நா�� நம� ��னா� �ரதம� (17 
ெமா�க�� ெமௗன� சா��பவ� எ�� �� மத� ஒ�
�ைற ��������தா�!) �� நர��மரா� மா��
ப�ெமா� �லைம உைடயவ� எ�� ��க� �ைன�தா�
நா� ெபா��பா� அ�ல!

�� அ�பா�ைர ெசா�ன� ேபால ஆ��ல�ைத�� த���
க�றவ� நா�. அ�த கால�� வழ�க�ப� எ� அ�கா��
வ��� SSLC ���த�ட� த�ட��, ���ெக���
க���ெகா�ள ஆர���ேத�.

ஒ� அ�வலக��� ேவைல�� �ைட��, 1971 ஜூ� 2 ஆ�
ேத� ேவைல�� ேச��ேத�. ேந��க ேத��� என�
ஆ��ல அ�� தைடயாக இ�ைல. ஆனா� ேபாக� ேபாக,
ெவ�� �ெடேனா-ைட���� ம����லாம�

ெதாைலேப���� ப�� ெசா�லேவ��� எ�� வ�தேபா�
ெரா�ப�� த��ேத�. ஆ��ல��� ேப�வ� ��ம
ெசா�பனமாக இ��த�.

எ� அ�ேபாைதய பா� ெகா�ச� �ரட�. அவைர�
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பா��தாேல பயமாக இ����. ‘sslc – வைர��� ஆ��ல�
ப������றா� இ�ைலயா? ேப�!’ எ�பா�. க�த�க�
எ��வ�ேலேயா, வ�� க�த�க��� ப��
எ��வ�ேலேயா என�� எ�த�த �ர��ைன��
இ��க��ைல. ேப�வத��� தய��ேன�.

இ�ெனா� �ர��ைன எ� பா�- க�� ெபய�க�! நா�
ெபா�ேமலாள��� உத�யா�யாக இ���ேபா��
ேச�ம�, மாேன�� ைடர�ட� எ�� எ�ேலா���� வ��
ெதாைலேப� அைழ��கைள ெப�� அவ�க��� ெதாட��
ெகா���� ேவைலைய�� ெச�ய ேவ�� வ�த�.

என� ேந� பா� ெபய� நடரா�. ேச�ம� எ�ரா�. மாேன��
ைடர�ட� (ேச�ம�� த��) நாகரா�. ேச�ம�� ��ைள
ஹ�ரா�!

�தேல ஆ��ல� எ�ைன பய����� ெகா����த�.
ஒேரமா��யான ெபய�க�� ேச��� எ�ைனேபா���
�ழ��ய�� (நா� எ� ஆ��ல��� கவன�
ெச���ேவனா, ெபய�கைள கவ��ேபனா?) இ�த ரா�-��
வ�� அைழ�ைப அ�த ரா�-���, இைளய  ரா�-�� ெப�
ேதா��� அைழ�ைப அவர� அ�பா���� மா��
மா��� ெகா���……

இெத�லா� நட�� ��� கால� ஆ���. ஒ� நா� காைல
என� ேந� பா� அ�வலக���� வ�தவ� ஏேதா அவசர
அைழ�� வர தைலைம அ�வலக����� �ள�� ��டா�.
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தைலைம அ�வலக� பா� �ைன��. நா� ேவைல
பா��த� ெதா��சாைல – ��ேவ�கா� ப�க���. இ�
இவ� எ�ேக ���� வர� ேபா�றா� எ�ற ைத�ய���
த�ட�� இய��ர���� உைறைய� ேபா�� ��,
ஆன�தமாக ைகேயா� எ���� ேபான ஆன�த �கட��
���ேன�.

�ஜமாகேவ ���� ேபானவ� பா� வ�தைதேய
பா��க��ைல. ஏேதா ஃைபைல எ���� ேபாக ����
வ�����றா�. என� அைற�� தா� ஃைப� ரா�
இ���ற�.

‘ர�ஜ�…!’ அவர� இ� �ழ�க� ேக�� ஆ. �. �� ���
ேபானவ� ������ எ��ேத�.

ைக�� ஆ.�!

எ� ைக����த ஆ.�.ைய ஒேர ���காக� ����
இர�டாக� ���� ��ைப�ெதா���� ேபா�டா�!

(அ�ேபாெத�லா� ஆ.�. ��� ��தகமாகேவ வ��. இவ�
எ�ப� ஒேர தடைவ�� இர�டாக� ���தா� எ�� என��
இ��� ஆ�ச�ய� தா�!)

‘கா� �� எ�� க�த ஆர���தா�. சார� இ�தா�: உ�ைன
ஆ��ல� க�க ெசா�னா� த�� ��தக� ப����
ெகா�����றா�….. இ�ெனா� தடைவ � த�� ��தக�
ப��பைத� பா��தா�….எ�ன நட��� ெத��மா?’ 84



(எ�ன நட��� இேதேபால ����� ேபா�வா�!)

ப�ேல ேபச��ைல நா�.

‘உன�� ேவைல��ைல, ‘ேபா�’ அ��ற� எ�றா�…..’
எ�� ெசா��யப�ேய அவர� அைற��� ேபா� அவர�
ேமைஜ �ராய�� இ��� ேக����� அ�வா���
��ன�ைய ெகா�� வ�� எ� ேமைஜ ேம� ேபா�டா�.

‘இைத� ப�…வா��� உ��ப�வா�….எ��
ெசா��யப�ேய ���ப கா�� ஏ�� ெகா��
ேபா���டா�.

������ ேபா� எ� அ�பா�ட� இ� ஆ�����
ேபாகேவ மா�ேட� எ�� நட�தைத ெசா�� எ� பா�-ஐ
க�னா��னாெவ�� (இ�ய�, ����….எ�� என���
ெத��த ஆ��ல���!) ���� ���ேத�.

‘ச� ���, காைல�� பா���� ெகா�ளலா�’ எ�றா�
அ�பா.

அ��த நா� கைல�� வழ�க�ேபால அ�பா எ�ன ���ரேம
எ���னா�. எ�க� ������� ��தம�� ைஹ ேரா�
வைர நடராஜ ச���. அ����� அ�வலக���� ேப���.
அதனா� 8.30 ம� ஆ���� ���ரேம எ��� 7 ம���
�ள�ப ேவ���.

‘நா�தா� ேபாக� ேபாவ��ைலேய!’ எ�ேற�.
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‘யா� ேமல த��? �தானமா ேயா�. உ� ேமல த�� எ�றா�
உடேன �ள��. பா� ேமேல எ�றா� ேபாக ேவ�டா�’
எ�றா� அ�பா.

அ��த அைர ம��� �ள�� அ�வலக� ேபா�
ேச��ேத�. எ� பா�-��� எ�ைன� ���ய� ஒ� மா��
இ�����க ேவ���. ம���ெப�லா� ேக�க��ைல.
எ�ைன� ெகா�ச� க�ைண�ட� நட�த� ெதாட��னா�.

நா�� அ������ அவ� ெசா�னைத ேவத வா�காக
எ���� ெகா�� ��ன� ப��க ஆர���ேத�. ெப�ய
ஆ��ல அகரா��� ஒ� வா��ைத�� ெவ�� அ��த�
ம��� ெகா�����க மா�டா�க�. அைத ைவ�� எ�ப�
வா��ய� ப��வ� எ��� உதாரண�க�
ெகா�����பா�க�. அ� என�� ெப�� உத�யாக
இ��த�.

இ��� என�� ��ன� ப��ப� �க�� ���பமான
ெபா�� ேபா��.

இ�ைற�� எ� மாணவ�க� எ� ஆ��ல�ைத
ம���றா�க� எ�றா� என��� ���காத அ�த பா� தா�
காரண�.

நாைள நா�� க�னட��……!
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க�னட ெகா��!

�த� �ைறயாக ��கார� ெச�ைனைய ��� நா�
ெவ�ேய வ�த� 1987 ஆ� ஆ��தா�.

அ�ேவ ெப�ய சாதைனயாக என��� ேதா��ய�. இர��
நா�க� எ�காவ� ெவ��� ேபானாேல ‘ஆன�த�
ஆன�த�’ பா�� நா�, �ல வ�ட�க� ெப�க���
இ��ேபா� எ�ற�ட� ஆன�த��� எ�ைல�ேக
ேபா���ேட�.

ஏ�ர� மாத��� �ழ�ைதக��� ���ைற ஆர���த�ட�
இ�� வ�� ��ேடா�. பசவ����� ஒ� �ரபல
ப���� (TVS க�ெப� எ�� ெசா���க�. உடேன இட�
�ைட��� எ�� ந�ப�க� ெசா�னா�க�!) இ�வைர��
ேச��ேதா�.

எ� அ�மா ம�ேல�வர��� �� பா��க� ெசா�னா�:
’த��காரா �ைறய இ��பா. � க�னட� க���க ேவ��ய
�ரம� இ��கா�….’

ஆனா� எ� எ�ணேம ேவ�. ‘ேரா�� இ����ேபா�
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ேராமா�யனாக இ��க ேவ��� இ�ைலயா? வா���
�த� �ைறயாக ெவ� ஊ��� வ�����ேறா�. �� ஊ�,
�� பாைஷ, �� ம�த�க� ஒ�ெவா�ைற�� அ�ப��க
ேவ���, இ�ைலயா?

ஆ��ல� ேபச வராம� நா� த��த ேபா� எ� அ�பா
ெசா�ன ஒ� அ��ைர: கா�கைள �ற�� ைவ��� ெகா�.
கவனமாக� ேக�. ஓரள���� ����.’

அ�பா ெசா�ன அ��ைரைய ெப�க�� வ�த�ட�
ெசயலா�ற� ெதாட��ேன�.

நா�க� அ�ேபா� இ��� இட� நர��ம ராஜா கால�.
�ைறய க�னட�கார�க� இ����ட�. க�னட� கா��
���� ெகா�ேட இ��ததா� ��� மாத��� க�னட
ெமா�ைய த���– நா� ேபச ஆர�����ேபாேத ‘த�ளா?’
எ�� ேக��� அள��� ேபச ஆர���ேத�!

எ� �ழ�ைதக� இ�வ�� ‘அ�மா, ��� க�னட��ல
ேபசாத�மா! � த�� உ�ச���ல ேபசற� எ�க���
ெவ�கமா இ���…. எ�� ெக��ன�.

‘ �ேச…�ேச….இ��ெக�லா� ெவ�க�பட� �டா�…. 
த���த�பா ேப��தா� �� பாைஷைய� க���க��’,
எ��  அவ�கைள அட��ேன�.

எ� கணவ� இ�த �ைளயா���� வரேவ இ�ைல. ‘இ�த
வய��� (40+) ேம�(!) இ�ெனா� ெமா� க�ப� க�ட�88



எ�� அ�� ெசா�� இ�� வைர க�காமேலேய கால�
த���றா�!

ஒ� �ைற எ�னவ��� உட��ைல ச���ைல. ஆ��
ேபாக��ைல. ���ேலேய ப�����தா�.

இைத அ��� எ�க� ��� ெசா�த�கார�� மைன� எ�க�
����� வ�தா�. எ�னவ� எ�ப� இ���றா� எ�� ேக��
��� ‘………….பா�பா…………!’ எ�றா�.

‘………….பா�பா……!’

ஒ�ெவா� வா��ய��� ���� ���� பா�பா, பா�பா
எ��…..

எ� கணவைர� பா��� இவ� ஏ� பா�பா பா�பா
எ��றா�? �ழ�ைதக�� ���� இ�ைலேய? ���
ேபா� ��டா�கேள! கணவைர க�னட��� ‘பா�பா’
எ�பா�கேளா?

தைலேய ெவ������ ேபா���த�. நா�க� இ��த
���� கா� ைவ�க இட��லாததா� ப�க�� ெத��� ஒ�
���� எ� கணவ� காைர ����வா�. அவ�க��� த���
ெத���. அவ�க��� ெதாைலேப�ேன�.

நா� ெசா�னைத�ேக�� அ�த மா� ெரா�ப�� ���க
ஆர������டா�.
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பாப� (பாவ�) எ�பைத தா� அ�த ெப�ம�
பாப….பாப… எ�����றா�!

இத�� அ��தப� எ�ைன அ�ர ைவ�த வா��ைத டா�ட�
ஷா�!

மக��� உட��ைல ச���ைல. ��� ெசா�த�கார�ட�
ேபா� ‘டா�ட� �� எ�ேக?’ எ�ேற�.

அவ� பத��ேபா� ‘����ெக�லா� ேபாக��க�மா.
ஷா���� ேபா�க!’ எ�றா�.அவ� கா��ய �ைச��
ேபாேன�. அ�� ஒ� ெம��க� ஷா�. இைததா�
ெசா�னாேரா? கைட�கார�ட� ‘டா�ட� �� எ�ேக?’ எ��
ேக�ேட�. அவ�� ஷா����� ேபா�க எ�றா�.

எ�ன இ�? அவ�டேம ேக�ேட�. ‘த�ளா?’ எ�� ேக��
��� அைர�ைற த��� (எ� அைர�ைற க�னட����
சமமாக!) இ�க டா�ட� ���� ெசா�ல மா�ேடா�. டா�ட�
ஷா�� (����) எ��தா� ெசா��ேவா�’ எ�றா�.

இ�ப� ேபச ஆர���த நா� எ� ��ைள�ட� ேச���
க�னட ெமா�ைய எ�த ப��க� க��, இர�டா�
வ����� க�னட ஆ��ையயாக�� ஆேன�
��கால���!

�ய�� ���ைனயா��� இ�ைலயா?
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லா�….. எ�தலா�……�ளா�
எ�தலா�…….!

‘ெடா�…. ெடா�….’

‘யார�?’

‘நா�க� Worldpress.com இ���� வ�����ேறா�.
இ�� ர�ஜ� நாராயண� எ�ப�….?’

‘நா�தா�, நா�தா�…உ�ேள வா��க�…!’

‘��களா…?’ 91



‘நாேனதா�! ஆதா� கா�� கா�ட��மா?’ (என�� ஆதா�
கா�� வ����டேத!)

‘ேவ�டா�…உ�க� ெபயைர� பா������ ெரா�ப��
��ன வய�� ெப� எ�� �ைன����ேடா�….’

60, 70, 80 க�� நா�� ��னவளாக�தா� இ��ேத�…

மன�� �ைன��� ெகா�� ‘இ�ப�� மனசள��
��னவ�தா�….�….�….’ எ�ேற�. (நாைள��� ேபா�
‘ைட’ அ���� ெகா�� வரேவ���…)

‘��க எ�ன �ஷயமாக எ�ைன� பா��க வ������க?’

‘�� ைவ.ேகா. ெசா�னா�…��க� �ளா�
எ�����களா�….’

‘ஓ! ஓ! ைவேகா ஸாரா? எ�ேனாட பரம ��� ஸா� அவ�.
என�� ��ய ���ர� ‘���க� ம�ற�’ �ட ஆர���க�
ேபா�ேற� எ�� ெசா������றா�!’ (இ� ெகா�ச�
‘ஓவ�’ – இ��த� எ� ெச�ல�)

�…..��மா இ� எ�� அைத அட��ேன�.

‘��ட�த�ட 237 ப��க� எ�� இ���ேற� ஸா�!
எ�லாேம நாேன எ��ய�….எ� ெசா�த �ய����…’

‘…அ�ப�யா…..?’
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‘ஆமா ஸா�…அவ� �கட�� �ட ‘வைல��வர�’ எ��
ப�ட� ெகா������றா�க�.’

‘ஓ!……’

‘அ�பற�….ஒ�தடவ வைல�சர� ஆ��யராக��
இ��ேத�……..’

‘இ�தைன எ��ன அ�பற�  ���� ஏ�ப����க
ேவ�ேம?’

‘����தா�. ஆனா�� �ன� �ன� ஒ� ப�� ேபாட
ேவ��� எ�� ஒ� அ���…’

‘அ��பா? ம���வைர� ேபா� பா��க�….!’

‘ஸா�, ஸா� ��க த�பாக� ������ இ��க��க! எ�த
ேவ��� எ�� மன�ல சதா ஒ� �ைட�ச�….

‘உ�க அ���, �ைட�ச�  எ�லா����� ஒ�  ந�ல
ம���வைர� பா��க. அ�த ����� எ�கைள�
ப���னா�….’

‘…..ஸா�, எ�ன ெசா���க?’

‘�����க!’

எ�ன ெசா���க?
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‘�����க…’

‘��யைலேய!’

‘ம�ர�ன� படெம�லா� பா�க மா���களா?’

‘………………………….!?’

’எ�தறத �����க….’

‘எ�ன ெசா���க?’

‘ஆமா�மா, ��க இ�ேம எ�த� �டா�…’

‘ஸா�, ஸா�, இ��� ஒ� ஆைச �ைறேவற��.
ேவா���ர� freshly pressed – ல ஒ� �ைறயாவ� எ�
இ�ைக வர��…’

‘இ� ேவறயா?’

‘ஆமா ஸா�….நா�ச��, த��, �ப� இவ�க
இ�ைககெள�லா� வர�….’

‘��க�� ��ச��, க�னட�, அ��ப ��த� எ��
எ��னா� வ�ேமா எ�னேவா…?’

‘ஸா�, ஸா�….’

‘இேதா பா��க�மா… இ�ப�ேய ஒெரா� ஆைசயா
ெசா����ேட இ����க�னா எ�கைள யா� 94



கா�ப��வா�க? அதனால உடேன �����க…..’

‘ஸா�! ைவேகா ஸா�! எ�ன� கா�பா���க….!’

‘இ�க பா��க, நா�க எ�ேலா�� உ�களால பா��க�
ப�டவ�க….யா�� உத��� வரமா�டா�க…’

‘�வஹ�…�வஹ�….��களாவ� உத� ெச���க….’

‘அ�ைம சேகா…கவைல� படா��க! நா�
இ���ேற�…இ���� வைல�சர��ேல ஒ� க�ெவ���
ப�� உ�கைள� ப�� ேபா����ேக�….அைத�
ப����டாவ� உ�கேளாட மனச மா���க� �டாதா?
எ�தறத ���த� �டாதா?’

‘� � �வஹ�……?

’ேற�…. ��டேற�……..����டேற�……. எ�தறத
����டேற�….. �ளா� எ�தறத ����டேற�……’

********************************************

“ர�ஜ�! ர�ஜ�! எ����…..!

‘மாதவா! அ�மாைவ எ���… �ளா� எ�த ஆர����
��க�தேல�� �ளா� உளற�!?”

ஹ�பா! கனவா? ந�லேவைள…நாைள����� ���ப….
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லா�….. எ�தலா�……�ளா� எ�தலா�…….

������:

நா� ���������� ப�வ�க� எ�ைன
ம���பா�களாக!
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கண�ர�ெத� க�ம�ேய….!

�மா� 30 வ�ட�க��� �� ஒ� ந��ர�� �த�
�ைறயாக ���க�ண�ர� ெச�ேறா�. அ�� யாைர��
எ�க���� ெத�யா� – தைல��� ெசா�னவைர� த�ர! 97



மாயவர� எ��� ம�லா��ைற��� ேபா� அ�����
நாகப��ன� ேபா�� ேப���� ேபாகலா�.

இ�ெனா� வ�. ��வா������� வரலா�. உ�க�
ப�க� அ���ட� இ��தா� ���க�ண�ர� உ�ேளேய
வ�� ேப���� �ைட�கலா� ��வா������!

����க�� எ�ற இட��� இற�க ேவ���. இட� ப�க�
ேபானா� ����க��. வல� ப�க� ���க�ண�ர�.
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எ��ய அள� அ�தைன �லபம�ல ���க�ண�ர� ெச��
அைடவ�.

ேப��� ெச��� ���ய பாைத����� 3 அ�ல� 4
�ேலா��ட� உ�ேள நட�க ேவ���. ேப�������
இற��ய�ட� உ�கைள வரேவ�ப� கா�� ஆ�. ���லாத
ஆ� வ��த�ைத� ெகா���ற�. ஒ� கால��� �ைறய ��
ஓ����க ேவ���. ஆ��� ேம� இ���� பால� இத��
அ�தா��!

‘என�� க�யாண� ஆ� – அ�ப� வ�ட� ��னால –
���க�ண�ர� வ�ேத�. அ�ேபா ஆ��ல �ைறய த��.
அ�ேபா பால� இ��கல. மா�� வ��ல வ�� அ�த�
ப�க� கைரல இற��ேனா�. மா��க த��ய பா���
�ர����க. அ�பற� எ�ேலா�� இற�� சாமா�
ெச�ட�லா� எ����� ஆ�த கட�� வ�ேதா�.’ எ��
ஊ���� நா� பா��த ஒ� ெப�ம� ��னா�.

அவ� அ�ேபா� பா��த ���க�ண�ர� ெரா�ப��
மாறேவ இ�ைல எ�ேற �றலா�. பல� ஊைர ��ட�த�ட
கா� ப��� ெகா�� ப�டண� பா��க� ேபா�
��டா�க�. பல ��க� ��பைன��� தயா�.

‘�� (ேக�� ெதாட��ட�), ����, வா�� ெம��,
�ைர�ட�, ���, ெக�ச� எ�லா� இ���. கர��� தா�
இ�ைல….’ ����� ெகா�ேட நா�க� எ�ேபா�� த���
���� ெசா�த�கார� �� ர��� மைன� ��ம� �தா
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��னா�.

எ�ப� இ�� இ���றா�க� எ�� ேதா���.

‘ெப�மா� இ����ேபா� ேவெற�ன ேவ���?’

ேகா�� ��ேன �க� ெப�ய �ள�. �ள��� �ள
அகல�ைத�ட எ�ைன� கவ��த� �ள� �ைறய, கா��னா�
���� அைலக�ட� அைலபா��� ெகா����த ��!

‘வா, வா….. எ�தைன வ�டமாக� ெசா���ெகா�ேட
இ��தா� – ���க�ண�ர� ேபாகேவ��ெம��?’ எ��
அைழ�ப�ேபால இ��த�. ����ெவன� கா�� த����
வாசைனைய�� �ம�� வ�த�. எ�ப� இ�தைன த���?

‘ேகா����� ேபாலாமா? அ��ற� �� ��வா�க�…..’
கணவ�� �ர�.

ேகா����� இ�ெனா� ஆ�ச�ய�: க��த ��ேம��ட�
�லேமக� ெப�மா� ��ற ���ேகால���. அைற��
சா���ய �வ�த ஆைட….’அைர� �வ�த ஆைட�� ேம�
ெச�ற தா� எ� ��தைனேய….’

எ�ன ஒ� கா���ய�! �த� பா�ைவ�ேலேய மன�
ெகா�ைள ேபா���.

�க�ெப�ய ேகா��. உ�ேள யா�� இ�ைல. நா�க��
ெப�மா��தா�!
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உ�சவ� ெசள�ராஜ�. த� அ�யவைர� கா�பா�ற ��த�
வள��ததாக கைத. ெசௗ�ெகா�ைட�ட� ��னழ��
ந�ைம� கவ��. ெரா�ப�� �ராதன� ��ேம�. வல�
���ைக�� �ரேயாக� ச�கர�.

ேகா��, ேகா�� ��� ெப�ய ��ய ��க��. நா��
�ற�� மட �ளாக� எ��� அ�ரஹார�. அ�வள� தா�
ஊ�!

�த� தடைவ ெச�� வ�த�� �ைறய தடைவக� ேபா�
வ�ேதா�. இ�த வ�ட� இர�� �ைற ேபா� வ�தா���.

உ�சவ��� ேபா� ெகா�ச� ெவ� ஆ�கைள� பா��கலா�.
ெப�மா� வ�ட���� ஒ� �ைற ��மைல ராய� ப��ன�
ேபா� ���தவா� க�ட���றா�.

ஒ�ெவா� �ைற ெச�� �����ேபா�� ம�ப� வர
ேவ��� எ�ேற ேதா���.

ேபானதடைவ ெச�றேபா� எ�க� ந�ப� ெசா�னா�: ‘இ�க
வ����ேகா, �ன�� ேகா��� உ�கா��� நாலா�ர�
ேச��கலா� அவ� கா� ��ர… ஆன�தமாக� ேக�பா�.’

‘ந�மால இ�க வ�� இ��க ��யா�. ஆ�ப��� வச�ேய
�ைடயா�.. ஏதாவ� ஆ���னா…’

எ� கணவ� ெரா�ப �ரா��க�.
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எ�க� ஆ��ட� ந�ப� ெசா�னா�: ‘ஏதாவ� ஆ���னா
ேபா��ேசர ேவ��ய�தா�. எ��� ஆ�ப���?’

ேபானதடைவ ���க�ண�ர� ேபா���தேபா� ஒ� மாமா
மா� வ����தா�க�. ‘ஒ� வ�ஷ� �ர�க��ல இ��க�
ேபாேறா�. அ�தைன உ�ஸவ�� ேச��க’ எ�றா� மா�.

என��� �ட ஆைசதா�. இ�த �ைற ேபா���த ேபா�
ம�ப� அேத மாமா, மா�. ‘�ர�க��ல இ�����,
��ேமாண��ேல�� ஒ� வ�ஷ� இ��தா��,’ எ�ற
மா�ைய� பா��� ெரா�ப� ெபாறாைமயாக இ��த�.

எ�ைற�� நா� இைதேபால �ள�ப� ேபா�ேற�?
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���க�ண�ர��� ேக�ட ��ைண� ேப��:

�ர�க��� �ற�க��. ���க�ண�ர���
பரமப��க��. ெரா�ப �ேசஷ �.

யா� ெச�த ���யேமா, �ர�க��� �ற�� ��ேட�.

‘சரணமா�� தன தாளைட�தா�ெக�லா�

மரணமானா� ைவ��த� ெகா���� �ரா�’
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சவ�� ெகா�ைட�ட� ெசௗ�ராஜ� ெப�மா�
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ெசௗ�ராஜ� ெப�மா� ��னழ� – அமாவாைச ேதா�ம
ைக�தல ேசைவ – ��னா� க��த ��ேம��ட� �லேமக�
ெப�மா�

���க�ண�ர� எ� மா�யா�� ஊ�. அவர� தக�பனா�
வா��த �� த�ேபா� ேவ�  ஒ�வ��� ெசா�த�. எ�
கணவ� அ�த ��ைட ‘எ�க தா�தா�� ��’ எ��
ஒ�ெவா� �ைற�� கா��வா�.
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‘எ�க தா�தா�� ��’ (ம�ச� �ற கா�ப���)

��ய ��க���� எ�ப� இ�வள� �� எ�ற எ�
ேக���� �� ர��� தாயா�ட� ப�� �ைட�த�.
கா���� �� வர�� ��� ேபா� அ�த உப� �� இ��
வ��ப�யாக ெச����தன�. அைத�த�ர மைழ
ெப���ேபா� ேகா��� ��� �� ேநர�யாக
����ள��� வ�� ேச�மா� அைம�����றா�க�. அ�த�
கால��ேலேய மைழ �� அ�வைட!  இ�த� ���ப���,
�� ர��� ���தக�பனா�� ப�� அப��த�.
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ச�ப��� நா�க� ேபான� �ர�டா� �த� ச���ழைம
அ��.

�த� நா� காைல ெப�க������ கா�� �ள��ேனா�.
��வ�ணாமைல, காைர�கா� வ� ச�யாக இ�ைல எ��
�ல� ெசா�லேவ, ேசல�, ஆ���, �ைற�� எ�� வ�
ேக��� ேக�� வ�த�� �ல இட�க�� வ� தவ�….

எ��ப�ட ஆ�ேடா �ைரவ�ட� ேக�ேடா�:
‘���க�ண�ர� எ�ப�� ேபாவ�?’

‘காைர�கா� வ�யாக வ����கலாேம ஸா�! இ�� எ�
வ���க�? ச� ���க�…இ����� ��பேகாண�,
நா��யா� ேகா��…எ�� ேக��� ெகா�ேட
ேபா�க�…இ�ேபா� ம� 6…, ஒ� 8 8.30 ���
ேபா��ேசரலா�…அ��ற� ஸா�, மற�காம�
���க�ண���, ��க�ணம�ைக ேபா����
வா��க�…. எ�லா� ���ண ே���ர�க�’. எ��
எ�கைள வ� அ��� ைவ�தா�.

அவ� ெசா�ன�ேபால 8.30 �� ���க�ண�ர� வ��
ேச��ேதா�. ர� எ�க��காக ‘��யதைரய� ெபா�க�’
வா��வர ேகா����� ேபா���தா�. ேகா�� நைட��
சா��� ��டா�க� எ�டைர ம���. அதனா� அ��
ெப�மா� ேசைவ �ைட�க��ைல.

அ��தநா� காைல எ������ ���தாமா� (��ய
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��க���� �� �க�� �ைற����த�. அதனா� அ��
���தாமா�� எ�ண�ைத மா��� ெகா�ேடா�.) ேபான
தடைவ நா�� எ� கணவ�� ��க����
���தாமா�யைத �ைன��� ெகா�ேட ���ேலேய
���ேதா�. ��ைள, மா��� ெப�ைண அைழ���
ெகா�� ‘வா, ��க��ைய ��� நட�� ��� வரலா�’
எ�� ெசா�� �ள��ேன�.

��ய ��க��ைய ஒ� �ரத��ண� ெச�� �ள�த�கைர
அ�மைன ேச��ேதா�. �க�� வர�ரஸா� இவ�. �ைறய
ேப� ேவ��த��காக வைடமாைல சா���றா�க�.

வ�ட�ேதா�� ைவகா� உ�ஸவ��� ேபா� ேவ���� �
���ண� �வா� ��� நா�க� உப�யாச�
�க����றா�. ந�ல ��ட�!  அவர� உப�யாச�ைத�
ேக�கெவ�ேற பல� வ��றா�க�. உப�யாச�ைத
������� �ள�கைர�� வ�� அம��றா� �வா�.
அவைர� பா��க��, ேக�க�� பல� அவைர ���. என���
அவ�ட� ேபச ேவ��ெம�� ஆைச. எ�ன ேப�வ�?
ம�றவ�க�ட� �வா� ேப�வைத பா��தப� ���
ெகா����ேத�.

‘சவ� ெப�மா�’ எ�� அவ� ெசா��� அழேக த�.
உ�ஸவ சமய��� மாைல 3.30 ம��� ேகா�� ���கா��
����றா�க�. உடேன ைக�தல ேசைவ. �வா���
ெப�மாைள எ��த�ள� ப���றா�.
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ேவ��த��காக சவ�� ெகா�ைட�� வா�� வ��
சம����கலா�. கா� �ராேமா�ேயா� பவன���
ெப�மா��ேக�ேற சவ� �ைட��ற�. �ைல �மா� 3,000
�பா�க� ஆ��.

�� ர��� ெதாைலேப� எ�: +919626350326 /
+918973898295

�� ர� சவ�� ெப�மா��காகேவ ���க�ண�ர���
இ��பவ�. இவைர ெதாட�� ெகா�டா� ���க�ண�ர�
வ�வத�� வ��� ெசா��வா�. வ���� ப�ைய��
ேபா��வா�.

‘ர�ஜ� மா� ெசா�னா�’ எ�� ெசா���க�.
(�…..�…..!) ர��� ம���தா� இ�த அைடயாள�
ேவ���.  கண�ர�ெத� க�ம��� அ�ல!

ெகௗசைல த� �ல மதைலைய , தயரத� த� மாமதைலைய,

ைம�� த� மணாளைன, கண�ர�ெத� க�ம�ைய

ேச��� ��� வா��க�.

�லேசகர ஆ�வா� ெசௗ�ராஜ ெப�மாைள �ராமனாகேவ
எ�� தாலா��� பா�����றா�,

எ� ஆைசைய �ைறேவ��வானா?
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த���த�பாக ஒ� �ன�!

ேந�ைற�� �ஜயதச�. எைத ெச�ய ஆர���தா��
ெவ��தா� எ�� உலக� ���க ஒ� ந���ைக. த��
ெச�ய ஆர���தா�….? அைத�� ெவ��கரமாக ெச�ய
���மா?

அெத�னேவா ேந�� ���க த���த�பாக�
ெச��ெகா����ேத�. (ம�ற நாெள�லா� ெரா�ப ச�
ச�யாக� ெச��றா� ேபால….!)

110



சைமய� எ�லா� ச�யாகேவ ெச�ேத�. �ழ���� உ��;
பாயச���� ெவ�ல� எ�� காைல ேவைள ந�றாகேவ
இ��த�. �ஜயதச� �ைஜ ெச��, சர�வ� �ைஜ அ��
�ைஜ�� ைவ�த ��தக�கைள� ப���, எ�ேலாைர��
ப��க� ெச��…..

சாய�கால� நா� ம��� எ� ேதா� �க�யா�ட����
ெதாைலேப�. ‘ர�ஜ�!  �ேய எ� ����� வா. ம�ச�
���ம� ெகா���ேற�. �ற� உ��டேனேய உ�க�
����� வ��ேற�. ச�யா?’ எ��.

‘ந�லதா��. நாேன வ��ேற�.’

‘ஒ� தடைவ வ�����றா� இ�ைலயா, �� ெத���
தாேன?’

‘ஓ! ந�லா ெத���. எ�க ���ேல��� உ�க�� ெரா�ப
ப�க�தாேன…… கவைலேய படாத! நாேன வ���ேவ�….’

‘எ���� எ� ேபா� ந�ப� ைவ���ேகா….� ஒ� தடைவ
தா� வ����ேக…..’

‘அெத�லா� இ���. ேடா�� ெவா�!’ (த��ல ெசா�ன
��யாதா? ஆ��ல��� ேவறயா?)

இ�ப�யாக 6 ம��� ெவ��கரமாக �ள��ேன�. அ�
த��கரமாக ��ய� ேபா�ற� எ�� அ�ேபா�
ெத�ய��ைல.
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�ஜமாகேவ �க�யா �� ப�க�தா�. எ� �������
ேநராக� ேபா� �த� வல�. ��� �ர� ேபா� �த�
இட�…….அ��ற�…….அ��ற�…….!!??!!

ேநராக நட�� ெகா�ேட இ��ேத�. �க�யா �� வரேவ
இ�ைல. அ� எ�ப� வ��? �தா� ேபாக��…! சமய
ச�த��ப� ெத�யாம� எ� ெச�ல���� (அதா�க எ� மன
சா��)  எ�ைன இ��த�.

‘த���த�பா எ�ெக�ேகேயா ேபா�றா�…ஒ��காக
�க�யா��� ேபா� ெச�…’ மன���� எ�ச��ைக ம�!

ேவ�டா� ேவ�டா� நா�தா�
வ�����ேறேன….எ�ச��ைக ம�ைய அல��ய�ப���

��� ம�ப� நட�க ஆர���ேத�. இ�ேகதா�
எ�ேகேயா……

ந��� ேரா� ேவ� ��ேப�. ேதா��� ேபா����தா�க�.
தா��� தா��…

ெம�வாக வ���� ஒ� ப�டா� ���…..ஒ��
இர�டான�….இர��……பலவான�….

ேபா� ெச�ேத� �க�யா���. அவள� மா���ெப�
ேப�னா�.

‘ெசா���ேகா ஆ���!’
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எ� ப�தாப �ைலைய ெசா�ேன�. ‘ஆ���, ��க ல��
ேகா�� ��ட வ����ேகா. நா� அ�க வேர�’.

நா� இ���� இட� எ�ேக? ெகா�ச� �தான�ப����
ெகா�� பா��ேத�. வல� ப�க� ைம�� ேரா�. ச�
இட� ப�க� ெடௗ�ல ேபாக�� (��க� ஏ�ற இற�கமாக
இ��பதா� ‘அ�’�ல ேபாக��, ‘ெடௗ�’ல ேபாக��
இெத�லா� சகஜ� இ�ேக.) இட� ������ட ைத�ய���
ேவகமாக (!!) நட�� இட� ப�க� ����ய�ட�
ேகா��…அ�பாடா!

அ����� என�� �க�யா�� ������ ேபாக வ�
ெத��� ��ட�. ஆனா�� பாவ� அ�த� ெப� வேர�
எ�� ெசா�� இ���றாேள எ�� அ�ேகேய ��ேற�(!!).
அவ� வ�த�ட� அவ�ட� (அச� வ��தப�ேய) எ�ப�
வ� தவ�ேன� எ�� ெசா��� ெகா�ேட �க�யா
������ ேபாேன�.

�ள���ேபா� ெசா�ேன�: ‘இ�ேம� நா� ேபா�
ெச�தாேல உ� மா��� ெப�, ‘எ�க மா��� ெகா��
இ����க’ எ�� ேக�க� ேபா�றா�…’

ச� அ�த� த�ைப ச� ெச�� ����� வ�� கண� ��
உ�கா��� எ�ன ெச�வ� எ�� ேயா���� ேபா�,
ெத�யா�தனமாக ‘reblog’ ��� ப��……அச�
வ���…….
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ஒ�வ�யாக reblog ெச�தைத ��ைப�ெதா���� த��….
���� வ�� இ�-பா���  ‘நா�ச��’ �� ��
ப�� ெவ�� �ஜய�. ச� த�� ப�� மன� ெநா��ேபா�
இ��ேக, ெவ�� �ஜய�ைத ப��ேபா� எ�� ப��க
ஆர����….

’�வகா��� சபத���…’ எ�� ெத�வாக அவ�
எ��யைத� ப������…. ����ட��� ‘பா���ப�
கன�…’ எ�� எ��…..

காைல�� எ��� பா��தா� �வகா��� சபத�ைத
 ’பா���ப� கன�’ ஆ������கேள’ எ�� ஓஜ� ெநா��
ேபா� இ��தா�!

இ�ப� ஒேர நா�� அ��க��காக உலக� ���க
ெத��றா�ேபால த�� ெச�ய யாராலாவ� ���மா இ�த
அபராத ச�ரவ���ைய த�ர?

இைத ப��� ��� தைல�ைப ‘�ன� த���த�பாக’ எ��
��க� ப��தா�� என��� ேகாப� த��� தவ�� �ட
வரா�!
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����� ‘அவைர’ ெத��மா?

உ�க� அவரா? ெரா�ப�� ���பாேரா? எ�ப�மா?
இ�ைல� ேகாப� வ�தா� ம��� தைலகா� ��யாம�
���பாரா?

அவ� ���தா� ��க� எ�ன ெச���க�? �வரஜ�
ேபா���களா? இ�ைல, அவ�ட� ேச��� ��க��
�����களா? எ�ெற�லா� ேக�க� ேதா���றதா?

�டா�! �டா�!

எ�க� ஊ�� இ�த �ச�� �ைட��� அவைர� 115



கா����தா� இ�த� ெபய�. ஆ��ல��� இதைன
‘Jumping Bean’ எ�பா�க�. க�னட ெமா��� ‘இ���’
(����) அவைர எ�பா�க�. எ��� அவைர எ��
ேக�கா��க�!

அவேரகா� எ�றா�� பய�ப���வ� இத� ப���கைள
ம��ேம. ��ட�த�ட ெமா�ச� ெகா�ைட ேபால ெகா�ச�
��ன ைச�� இ����.

�னச� ெச��� சா�பா� வைகக�����, �ெபஷ � ஆக�
ெச���, ேகா�பேள, அ�� (அ��) உ����, ��ஸ�  எ��
�த��தமாக  இ�த அவைர ப���கைள
பய�ப���வா�க�. இ�த� ப���கைள ைவ��
ெச���ேபா� க�டாய� இ�� ேச��க ேவ��� – �ரண�
ஆவத�காக – இ�ெனா� காரண� கைட��� சைமய�
����� கா�க. �க�� ‘ெஹ�’ யாக இ���� எ�பதா�
பல� – ���பாக வயதானவ�க� – இதைன
சா���வ��ைல.
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��ெப�லா� ��தாக� �ைட���. அைத வா�� வ��
ேம�ேதா� ���� (ப�டா� ேபால) உ������
ப���கைள எ��கலா�. இ�த ஊ��� வ�த ���� இ�த�
ப���க�� ேம� இ���� ேதா�ைய�� எ������
சைம�க ேவ��� எ�� என��� ெத�யா�.

எ�க�  ��� ெசா�த�கார�� மைன� ‘இ��(�) ேப��’
(ேம�ேதாைல ���க ேவ���) எ�� ெசா�ன�ட� நா�
மன�� �ைன��� ெகா�ேட�: ‘இ��� ேப��, அ���
ேப��, எ��� ேப��, எ�லா����� ேப��?’ எ��!

�ற� எ� ேதா� �ள�க� ெகா��தா�. ேம�ேதா�
எ��த�ட� �ைட��� இ�த அவைர �ைதகைள த����
எ�� ம� ேநர� ஊற� ேபாட ேவ���. �ற�
ஒ�ெவா�றாக எ��� ‘இ��க’ (���க) ேவ���.
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ேவ� ேவைல இ�ைல எ�� இைத வா��வைதேய ���
��ேட�. இ�ேபாெத�லா� இ���ய அவேரகாேய
�ைட��ற�. உ��ச வாைழ�பழ� ேபால.

இ�த மாத�க�� – அதாவ� அவேரகா� �ச��
இ���ளவ�க� �வர�ப��� வா�கேவ மா�டா�களா�.
அத�� ப�� இ�த ப��ைப பய�ப���வா�களா�.

இ�ெனா� ேவ��ைகயான �ஷய�� இ�த� காைய ப��
இ���ற�. இ�த �ச�� ெத��க�� ந��� இ�த
ப���க�� ‘இ���ய’ ேதா�கைள எ��� இ��பா�க�.

‘ஏ� இ�ப� ந��ெத��� இ�த� ேதா�கைள�
ேபா��றா�கேளா’ எ�� நா� அ���� ெகா�டத�� எ�
ேதா� ��னா�: எ�தைன ேப�க� இத� ேம� நட��
ேபா�றா�கேளா அதைன�க�தைன இத� �� ���’ எ��!

இ� எ�ப� இ���? ����� அவைர மா��ேய ���க�
ேதா���றதா?

ச�. இதைன ைவ��� ெகா�� ஒ� ��ன சைமய� ����:

அவேரகா� அ�� உ����

���கல�� ரைவ – 1 க�

�� இர�� க�.

அவேரகா� கா� க�. 118



ப�ைச �ளகா� 2 அ�ல� 3 – ���� வா��� அ���
ெகா�ள��.

க�ேவ��ைல ஒ� ஆ���

தா��க க��, கடைல�ப���, உ��த�ப��� தலா 1
����

�வ�� �ளகா� 2 அ�ல� 3

ெப��காய� – ��தள�

க�டாய� ேச��க ேவ��ய� இ�� (இ�லா��டா�
ஆ�ேடா�ரா� பட��� வ�� வா��யா� ப��பா�தா�!)

ேத�கா�  ���ய�  கா� க�

எ�ெண� – 4 அ�ல� 5 ேமைச� கர��

உ�� – ���ேக�ப
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ெச��ைற:

வாண� அ�ல� ெவ�கல உ���� எ�ெணைய ���
கா��த�� க�� ேபாட��. க�� ெவ��த�ட� க.ப���,
உ.ப���, �ளகா� ேபாட��. இ��ைய ����
ேபாட��. ெப��காய� ேபாட��. க�ேவ��ைல
ேச��க��. �ைர �ட��. ேதைவயான உ�� ேச��க��. ��
ெகா���� ேபா� அவேரகா� ேபாட��. 1௦ ��ட�
ெகா��க �ட��. ஒ� த�டா� �� ��டா� அவேரகா�
பா� ெவ�� ���. �ற� அ�� ரைவைய� ெகா���
�ளற��. உ���� ேம� ஒ� பா��ர��� �� ���
ைவ�க��. உ��மா��� �� ேதைவப�டா� இ�த� ெகா�
�ைர ெகா�ச� ெகா�சமாக ���� �ளற��. அவேரகா�
ந�றாக ெவ��, அ���� ெவ�த�ட� ேத�கா� �ைவ�
ேபா�� ஒ� �ள� �ள� அ��ைப ���� �ட��.

�ட��ட சா���டா� ந�றாக இ����. ப�மா�� ���
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��தள� ெந�ைய �ட��.

���வான அவேரகா�, அ�� உ���� தயா�!

இ�த �ச�� எ�லா
உணவக�க��� இ�த� ப���கைள ைவ�ேத ரைவ
உ��மா, அவ� உ��மா, கல�த சாத�க� (���ரா�ன�)

ேதாைச, அ�� ெரா��, சா� என�ப��  �ழ��
�தலானைவ தயா��க� ப��. ����, �ைல��

வான�ைத ெதா��!

அவேரகா�� ெச�த ��சைர சா����� ெகா�ேட இ�த�
ப�ைவ எ���ேற�.

121



எ�க� மாமா

�ர�க� எ�றா� உடேன �ைன��� வ�வ� எ�க� பா����

�� ம��ம�ல; எ�க� மாமா�க�� �ைன�� தா�.

எ�க� ெப�ய மாமா ெச�ைன ��வ���ேக���
இ��தா�.  அவ� ெரா�ப�� க���பானவ�.  அவ�ட�
எ�க��� ச�� பய� அ�க�.  எ��� ��� ேபச
பய�ப�ேவா�.

அ��த ��� மாமா�க�ட� அ�த ெச�ல�. மாமா வா, ேபா
எ�� ேப�� அள��� �த��ர�.  இ�த �வ�� ெப�ய
மாமா ��ம�சன� க�ண� எ��ற க�ண�பா மாமா.
அவ�தா� இ�த� ப��� நாயக�.

நா�க� ��வய�னராக இ��த ேபா�   மாமா எ�க�ட�
�ல கால� ெச�ைன�� த�� இ��தா�.  அதனா� இ�த
மாமா ெரா�ப�� ெந��கமானவ� எ�க���.

மாமா�� ெபா��ேபா�� �ைக�பட�க� எ��ப�.
அவர�   �ைக�பட�க��� பா��ர�க� நா�க�  –
மாமா�� ம�மா�க��,  ம�மா�க�� தா�.  அ���
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நா� ெரா�ப�� �ெபஷ �.

எ� ேதா� ெஜய�� என��  photographic  memory
இ��பதாக எ�����தா�.  எ� மாமா நா�  photogenic
எ�� அ��க� ெசா��வா�.  அதனா� மாமா எ��த
பட�க�� ���ய கதாநாய� நானாக இ��ேத� – என���
��மண� ஆ� ��கக� ேபா�� வைர!

எ�கைள ��வய�� �ைக�பட�க� எ��த�ட� ��காம�
எ�கள� ��மண�க���� மாமாதா� �ைக�பட�கார�.

த��ட���த க��� ெவ�ைள கா�ரா�� மாமா
கா�ய�க� பைட�����றா�. மாமா�� �ைக�பட�க��
நா�க� எ�ேலா�� உ��ட� உலா வ�ேதா�.  மாமா த�
�ைக�பட ப�ேசாதைனகைள எ�க� ேம� நட��வா�.

மாமா�� மன�� ேதா��� க�பைனக��� ஏ�ப நா�க�
‘ேபா�’  ெகா��க ேவ���.  மாமா �ைன�த�
�ைக�பட��� வ�� வைர எ�கைள �ட மா�டா�.

இ�ேபா� இ��ப� ேபால ���ட� கா�ரா�க� இ�லாத
ேநர� அ�. ஒ� ��� ��� ���� வைர �ைக�பட�க�
எ������,  ���� ேபா� அவ�ைற �ர� எ����
ெகா�� வ�வா�.  �டேவ ��ய ��� ���� வ��,
அ��த ப�ேசாதைன��.

கா���� ஆ��ெப��க�� ���ேதா��
ெவ�ள������,  மகாப��ர� அ�ஜுன� தப� வைர123



மாமா�� க��� ெவ�ைள� கா�ரா�� �ைக� பட�களாக
�ைற� ���க�ப������.

என�� �ைன� இ���� மாமா��   �ைக�பட�
ப�ேசாதைன ஒ��.  என�� நாேன ��தக� ெகா��ப�
ேபால.

நா� ஒ� நா�கா��� உ�கா��� ெகா����ேப�.
கா�ரா�� ெல��  –ஐ பா� ����� உ�கா�������
பட�ைத எ��பா�. அ��தா�ேபால அ�த நா�கா� ப�க���
��� ெகா�� கா� நா�கா��� ஒ�வ�
அம�����பதாக� க�பைன ெச�� ெகா�� ��தக�ைத�
ெகா��க ேவ���.  ெல��-  இ� ம�பா�ைய �����
இ�த� பட�ைத எ��பா�.

���ப� ���ப� ���ப� ……….

எ�தைன �ைற இதைன எ�����பா� எ��
�ைன����க�?  என�� இ��வைர �ைன� இ���ற�
எ�றா� பா���� ெகா���கேள�.

அ�ேபாெத�லா� ெச�� ப�மா�ற� க�த�க� �ல�தா�.
நா�க�� எ�க� மாமா�க��� க�த� எ��ேவா�.
க�த��� ஆர�ப���  ‘�மேத ராமா�ஜாய நம:’  ேபாட
ேவ��� எ�� ெசா��� ெகா��த� எ�க� க�ண�பா
மாமா தா�.

மாமா��� க�ெர�ற �ர�.  அக��� இ����124



ெப�மா��� அ�த க�� �ர�� பா�ர�க� ேச��தப�ேய
மாமா ��ம�சன� ெச�வைத� காண� க� ேகா�
ேவ���.

‘நா� க�� ெகா�ேட� நாராயணா எ��� நாம�’ எ��
மாமா நா�த�த��க ெப�ய ��ெமா� ேச����ேபா�
��ம�ைகயா�வா��,  ‘எ�க� மா� இைறவ� ஈச�
�ட�தேதா� �ட�ைக க���*  எ�ஙன� மற�� வா�ேக�
ஏைழேய� ஏைழேயேன’ எ�� ��மாைல ேச����ேபா�
ெதா�டர��ெபா� ஆ�வா�� ந� க� ��ேன
ேதா��வா�க�.

க�ண�பா மாமா���� ��மண� ஆ� மா� வ�தா�. மாமா
எ�க��� எ�தைன ெந��கேமா அ�தைன ெந��க� ராஜ�
மா���. ��ய��ரப�த� ம��ேம ெத�����த எ�க���
���ு�ப�,  �வசன �ஷண�,  ஆ�சா�ய ��தய�
ஆ�யவ�ைற�� அ��க�ப���யவ� இ�த மா�தா�.

‘பகவ��ைத�� ���ண��� ஏதாவ� ச�ேதக� வ�தா�
ராஜ�ைத� தா� ேக�பா�’ எ�� எ� மாமா ேவ��ைகயாக�
��வா�.  அ�த அள���� �ைதைய கைர��� ���தவ�
மா�.

பல ��ய ேதச�க���� ெச�� அ������
ெப�மா�கைள�� த� கா�ரா�� �ைற எ��� வ�வா�
எ�க� மாமா. மாமா��� தா� எ��த பட�க�� �க��
���தமான பட� ��வா� ��நக� ��ம�ைகயா�வா�
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தா�.  ���ய ைகக�ட� ���� அவர� �� �க�ைத
ம��� �ேளா�-அ�  –  �� எ��� ���� �ட���
மா�����பா�.  ஆ�வா��   க�க�� வ�ேய அவர�
க�ைண ந�ைம ஆ�ெகா���.

இ�தைன �றைம இ���� மாமா தன� �றைமைய
பணமா�க ���ப��ைல.  எ�தைனேயா ேப�க�
ெசா���� தன� மன���� ���த ெபா��ேபா�காக
ம��ேம ைவ���ெகா�� இ��தா�.

எ�கள� பா���� ��ைம கால��� மாமா�� மா���
���த ஆ�ர��ட� பா��ைய� பா���� ெகா�டன�.
மாமா�� �ழ�ைதக�� பா����ட���
வா�ைச�ட��,  ���த பாச��ட�� இ��தன�.
பா����   கைட�� கால� இவ�கள� அரவைண���
ந�ல�தமாக க��த�.  இத�காக மாமா����,  மா����
நா�க� எ�ேலா�ேம ந�� �ற� கடைம� ப�����ேறா�.

க�ண�பா மாமா எ�� நா�க� ஆைச�ட� இ���
அைழ��� எ�க� மாமா��� இ�� 80 வய� �ைற�ற�.
மா�க�� ��வா�ைர�� �ற�தவ� மாமா.  எ�க� அ�மா
ஒ�ெவா� வ�ட�� தன� த��ைய �ைன��� ெகா��
��வா�ைர க���, ஏ�க�� ���� ெச�வா�.

பைழய �ைன�க�ட�,  மாமா�� அ��� நைன�த
நா�கைள அைச ேபா�டப�ேய இ�த� ப�ைவ மாமா���
அ��ப���ேற�.
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மாமா�� மா��� எ�ெற��� ஆேரா��ய��ட�,
ச�ேதாஷமாக இ��க �ர�க� ��ய த�ப�கைள
ேவ���ேற�.
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க�த�� நா��!

எ� ெமா���லைம ேபாலேவதா� எ� க�த� �லைம��.

எ�டாவ� வ���� எ� க�த ஆ��ய� ��ம� ���
கா��ட�ைட� அவ�க� எ�ைன ஆ�ச�ய��ட� ேக�ட
ேக�� இ�ன�� ந�றாக �ைன����ற�: ;ஏ��!
உன�� கண��� பாட� வராதா?’

நா� ‘வரா� ��ச�’ உ�ைமைய ஒ��� ெகா�ேட�.
வராதைத வரா� எ�ற ஒ��� ெகா��� �ண� ந�ல�
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இ�ைலயா?

அ������ அவ� எ� வ��� வ�வேத இ�ைல. ம�ற
பாட�க�� இ��த ேமதைம(!!) கண��� ��தக�ைத
எ��தாேல மைற�� ெகா�� க�ணா��� �ைளயா�ய�.

ஒ� நா� எ� ஆ��ய� ெசா�னா�: ’இத பா��!
யா���டயாவ� கண�� க���க. அ�ணா, அ�கா யா��
இ�ைலயா, ���ேல?’

அ�ணா தா� ஆ��ல�, கண�� இர��� ெசா���
த�வா�. அவ�� தன �றைமகைள எ�லா� எ��ட���
பய�ப���� பா��� ெவ���� ேபா� ��டா�. ‘இ�த
ெஜ�ம��ல உன��� கண����� �நான� �ரா��
இ�ைல..!’ எ�� ெசா�� எ�ைன ம�ச� த��� ெத���
��� ��டா�.

எ�ப�ேயா சமா��� எ� எ� எ� � வ����ேட�.
ஆ��ைய ரா� பா�! ெரா�ப�� க����. என��
எ�ப�யாவ� கண��� பாட�ைத ெசா���
ெகா�����வ� எ�� க�கண� க��� ெகா����தா�.
�ன�� ேபாரா�ட�தா� என��� (கண�� பாட�����
இ�ைல!) ரா� பா� ��ச���� தா�!

அ�த கால��� ஒ�பதா� வ���� கா�ேபா�� ேம��
அ�ல� அ��ேம��� இர�� வைகக�� ஒ�ைற
ேத��ெத��க ேவ���.
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அ�ணா ெசா�னா�:’கா�ேபா�� ேம�� எ�.
ம��ெப�க� �ைறய வா�கலா�. நா� ெசா���
த��ேற�’.

‘ஐையேயா! ேவ�டா�’ எ�� ஜகா வா����ேட�.

‘1௦ ஆ�க� ேச��� 8 ம�ேநர� ேவைல ெச�தா� 6
நா�க�� ஒ� ேவைல ����. அேத ேவைலைய இர�ேட
நா�க�� ���க எ�தைன ஆ�க� எ�தைன ம�ேநர�
ேவைல ெச�யேவ���?’

‘ஒ� ெப�ய ���ெதா��. இர�� �ழா�க� �����ட
ேவக��� �ைர �ர���. ஒ� �ழா� �����ட ேவக���
�ைர கா� ெச���. எ�தைன ம� ேநர��� ெதா��
�ர���?’

த��� �ர�பேவ �ர�பா� எ�ப� எ� வாத�. ஒ� �ழா�
கா� ெச�� ெகா�ேட இ���� ேபா� ெதா�� எ�ப�
�ர���?

இ�த சாதாரண� கண��கைள� ேபாடேவ த�மா�� நா�
�ேயாெம��, அ���ரா (கா�ரா தா�!) எ�� வா��
�ைழயாத ெபய�க�� கண��� பாட� எ�றா� எ�ேக
ேபாேவ�?

எ� தைலைம ஆ��ைய ��ம� ஷா�தா உ�பட எ�லா
ஆ��ய�க�� நா� எ� எ� எ� � –�� ‘க�’ (அதா�க,
எ�க கால��� ெப�� எ�பத�� ெச�ல� ெபய�) 130



வா����ேவ� எ�� உ��யாக ந��னா�க�.

ஒேர ஒ���ைய� த�ர. நா� இ�ைல அ�!

என� ேதா� �.ஏ. இ��ராதா� அ�த ஒேர ஒ���.

அவ� ெரா�ப�� ��மானமாக� ெசா�னா�: ‘இேதா பா��,
இவ�க� எ�ேலாைர�� தைல ��ய ைவ��றா� ேபால �
எ� எ� எ� � – ப��ைச�ல கண��ல அ�ப� மா���
எ��� பா� ப�ற, ச�யா?’

‘ேவ�டா� இ��ரா, நா� ம�க�மா இ�ைல இ� ேபால
சபத� ேபாட…’

‘ஒ��� ேபசாேத…!’ எ�� ெசா�னவ� �ன�� ப���
�ட� ���த�� என�� கண�� ெசா��� தர ஆர���தா�.
எ��ட� ��� ேமா� எ� தைல�� கண��� பாட�ைத
ஏ��…!

அவ�ைடய அயராத �ய���னா� கண��� பாட���
நா� 61 ம��ெப�க� ெப�� ேத�ேன�! அ�த�
காலக�ட��� 6௦ ம�� ெப�க� எ�ப� �க�� உய��த
ஒ�� அ��� நா� வா��ய�!

இ�ேபா� �ைன�தா�� என�� �க�� ஆ�ச�ய� தா�!

அவ��ெக�ன எ� ேம� இ�ப� ஒ� அ�கைற? இ��
வைர �ைடைய� ேத�� ெகா�ேட இ���ேற�.
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எ� கணவ� எ�தைன ெப�ய எ�க� ெகா��தா��
வா�னாேலேய ���� ெசா����வா�.

என� மக��, மக�� எ��ைடய ேந� வா�� கண���
பாட �ஷய���.

எ� ��ைள�� க�யாண���� ெப� ேத�யேபா� நா�
ேபா�ட இர�ேட இர�� க��ஷ�க� எ�ென�ன
ெத��மா?

�தலாவ� கண��� பாட��� வ�லவளாக இ��க
ேவ���.

இர�டாவ� அளக பார� (��த�) �ைறய இ��க
ேவ���.

ந� தைலெய��ைத மா�ற ேவ��ேம!

******************************************************************************

இ�� க�த ேமைத ��வாச இராமா�ஜ� அவ�க��
125 வ� �ற�த நா�. அ�த மாேமைத�� ெபயைர�
ெசா�லேவா     அவைர� ப��ய ப�� எ���  த��ேயா
இ�ைல என��.

எ�ைனேபால பல�� கண��� பாட� எ�றா�
ஓ��றா�கேள. கண��� பாட�ைத எ�ப� �வார�யமாக
ெசா��� தரலா� எ�� ேயாசைனக� ெசா���கேள�.
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எ� ேதா� ��ம� அ����� ப�ைவ��
ப���கேள�: க�த�ைத� ப��ய அவர� எ�ண�க��
எ� எ�ண�க�� எ�தைன ஒ��� ேபா��றன பா��க�!

இேதா இ��ெமா� ேதா� ��ம� மஹால�� �ஜய�
அவ�க��அ�பவ�

என� இ�ெனா� ேதா� ��ம� �ஜயா கண�� ஆ��ைய.
அவ�� க�த ேமைத ராமா�ஜ� ப�� எ�� இ���றா�.
அைத�� ப���க�, ���!
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��ப�� த�பாேம…..!
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இ�ைற�� மா�க� �த� நா�.

��வா�� �ர�� ெசக����த, ���பாைவ ��ப��
ெச��ய, ெப�யா�வா� ெப�ெற��த, ெப�����
மா���� ��னான, ஒ���� நா�ப�� ���ைர�த,
உயரர�க�� க�� உக�த��த, ம�வா�� ��ம��
வளநா�, வ���ைவ நக�ேகாைத அ��� ெச�த
���பாைவயா� �ற�� �ள��� மாத�.

�ன�ேம ���பாைவைய ேச��த ேபா�� மா�க���
ேச��ப� மன �ைறைவ� த��. ���பாைவைய �ைன�
ெத��த நாளாக ேச��� வ��ேற�.

��வ���ேக� ��ேவ���வர� ேப�ைட�� இ��த
ேபா� ��ய�காைல�� மா�க� மாத� �ன�� பஜைன
ேகா�� ஒ�� எ�க� �� (நாக�பா ஐய� ெத�) வ�ேய
ேபா��. அ�தா� எ�க���� ���ப��ெய���!

ப����� ���பாைவ, ��ெவ�பாைவ ெசா���
ெகா��பா�க�. எ� அ�கா, ��ம� எ�.எ�.�. பா�ய
ராக��ேலேய எ�லா� பாட�கைள�� அழகாக� பா�வா�.
வாச�� ெப�ய ேகால� ேபா�வா�. நா�? ர��ேப�
அ�வள�தா�! ந�மா� ���தைத�தாேன நா� ெச�ய
����?

�ற� �ரைசவா�க� வ�தேபா� நா� எ�டா� வ����
ப���� ெகா����ேத�. ேல� எ�.�.�. ��ைதயா
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ெச��யா� ெப�க� உய��ைல� ப���� ேச��ேத�.

���பாைவ எ�றா� என�� �ைன��� வ�� –
ஆ�டாைள� த�ர – ஒ�வ� �� ேகதாேர�வர ஸ�மா.
எ�க� த�� வா��யா�, ஸ�மா ஸா�.

மா�க� மாத� ��ப� நா�� ப�� ���த ��
���பாைவ அ�ைறய நா� பா�ைட ெசா��� ெகா���
அத�� �ள�க�� ெசா�வா�. ஒ�ெவா� நா�� அவர�
மாண�க�� ஒ�வ� ������� �ரசாத� வ��.

ெவ�ைளெவேளெர�ற ப�சக�ச�. ெவ�ைள �ற அ��
அத� ேமேல வ�ண ஷா�. க�� ���. ெந����
ப�ெர�ற ����.

ஆ�டாைள� ப�� ெசா��ைக�� க�க�� �� த����!

த�� வா��யா� எ�றா� மன�� ேதா��� ��ப����
ஏ�றா�ேபா� எ�க� ஸ�மா ஸா���� �ைறய ெப�க� +
ஏ�ைம.

���பாைவ உப�யாச���� ந�ேவ த� ஏ�ைமைய��,
ஆ�டா�� அவ� சா��த ���பாைவ�ேம த�
ெப�கைள கைரேய�ற ேவ��� எ�ற ேகா��ைகைய��
க���ட�  ஆ�டா�ட� �� ைவ�பா�.

நா�க�� க�க�� க���ட� அவ��காக
ஆ�டா�ட� மான�கமாக �ரா��தைன ெச��
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ெகா��ேவா�.

அவர� மாண�கைள� த�ர, �ல தா�மா�க�� அவர�
உப�யாச�ைத� ேக�க வ�வா�க�. பல தா�மா�க� ேந��
வரா��டா�� �ரசாத� ெச�� அ��� ��வா�க�.

கைட� நாள�� – வ�க� கட� கைட�த  பா�ர�த��
ஆ�டா� ���க�யாண� நட��வா�. ெரா�ப��
அம��களமாக� ப��வா�. ��க�� நைகக�மாக
ஆ�டா�� ர�கம�னா�� ���வா�க�. ஆ�டா�
ெப�மா�ட� கல�� ��டைத அவரா� ெசா�லேவ
��யா�. நா த�த����. க�க�� இ��� தாைர
தாைரயாக க��� ெகா���. உண���� ெப����
எ�ேலா�� ஊைமகளாக உ�கா�����ேபா�. அ�ைற��
�ைறய மாண�க�, ெப�ேறா�க�ட� வ�வா�க�.

ந��� ஒ� நா� ���பாைவ� ேபா�� நட���.

ெவ�� ெப�றவ�க��� ஆ�டா� பட� ப��. வ�ட�
தவறாம� கல�� ெகா�� ப��� வா�� ��ேவ� நா�.

ஆ�டா� சா��த ���பாைவ ��பைத�� த�பாம�
ெசா�னா� ந�ல வா��ைக அைம��  எ�ற  �ைதைய
ஒ�ெவா� மாண��� உ�ள���� �ைத�தவ�
அவ�தா�.

அவர� ெப�க���� ந�ல வா��ைக அைம�த�. அவ�
ந��ய ஆ�டா� அவைர� ைக�ட��ைல. 138



நா�� அவ� ெசா��யைத அ�ப�ேய ந��ேன�. எ�
ெப��� உ�ள���� ���பாைவ எ��ற ��ைத
�ைத�ேத�.

என�� ஒ� நாராயண��, அவ��� ஒ� ேகஷ வ
������  �ைட�� எ�க� வா��ைக ந�லப�யாக
அைம�� இ���ற�.

‘ச�க� த�� மாைல ��ப�� த�பாேம
இ���ப��ைர�பா� ஈ�ர�� மா�வைர ேதா�
ெச�க� ���க��� ெச�வ� ��மாலா�
எ��� ��வ�� ெப�� இ���வ�….

எ�பத�� இைத�ட சா�� ேவ��மா?
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அ�த நா� �த� இ�த நா� வைர…..

ெஜய��ைய நா� எ�ேபா� ச���ேத�?

�ைன��ைல.

 ‘உன��� �ைன��ைலயா?’ இ�வ�� ஆ�ச�ய�
ப�ேடா�.

ஒேர ப��யா? இ�ைல.

ஒேர அ�வலக��� ேவைல ெச�ேதாமா? இ�ைல.

ஒேர ���� �டா? அ��� இ�ைல.

�� எ�ப� ேதா�களாேனா�?

பல�த ேயாசைன��� �� �ைன��� வ�த�. ஒேர
ேப���� அ�வலக����� பயண� ெச�����ேறா�.
ேப��� ேதா�க�! அ��� �ல மாத�க���� தா�.
ெஜய�� �ற� ேவ� ேவைல�� மா���டா�.

ஆனா� என�� ��மண� ஆ�� வைர நா�� அவ��
��ட�த�ட எ�லா நா�க�ேம மாைல ேவைளக�� 140



ச�������ேறா�. �ரைசவா�க� ேட��, எ��� இ����
(இ�ேபா� இ���றதா?) அ�மா� ச���, க�காதேர�வர�
ேகா�� எ�� ���� ெகா�ேட இ��ேபா�.

எ�க���� ேபச எ�தைனேயா. ‘அெத�ன ம��கண�கா
ேப��?’ எ�� இ�வ� ����� ேகா���� ெகா��வதா�
இ�வ�� �ரைசவா�க� ெத��க�� ��� ��� வ�ேவா� –
ேகா����� ேபாவதாக� ெசா�����!

�ற� என��� ��மண� ஆ� அேசா� நக� வ��
��ேட�. ெஜய���� ெதாட��� ���� ேபா���. ’79
இ� ெஜய���� ���ப� அேசா� நக�� இ��த ேபா�ட�
�வா��ட�� –இ� இ��தேபா� ஒ� �ைற ச���ேதா�.
எ� ெப���� அ�ேபா� ��� வய�.

�ற� நா�க� அ�ணாநக� வ��, அ����� ெப�க��
வ��….ெஜய�� �ைன����� மைற�ேத ேபானா�.

இ�ேபா� எ����� வ�தா� எ�� ேக����களா?

எ� �ளா�� �ல�தா�! ஆ�ச�ய� இ�ைலயா?

என� �ளா�� ஒ� �ைற �� ரா.�. ர�கராஜ� அவ�க��
மைற�� ��ன���, அவ� என�� எ��ய க�த�ைத�
ப�� ஒ� ப�� எ�� இ��ேத�. ‘க��’ எ��ற ��
ர�கநாத� அவ�க�� அவர� க�� தா��� எ�ற
வைல���� �� ரா�ரா ப�� எ�� இ��தா�. அைத
அவர� தள��� ப��த நா� ‘நா�� �� ரா�ரா ப�� எ��141



இ���ேற�. ���தா� ப���� பா��க�’ எ�� எ�
வைலதள��� இைண�ைப�� ெகா��� ����ட�
இ����ேத�.

ெஜய�� �� ‘க��’ அவ�க�� எ����கைள �க��
����� ப��பா�. அவ� என� ����ட�ைத�  ப���
��� எ� ப�ைவ� ப������றா�. என� அழகான(!!!) 
�ைக� பட�ைத�� பா������ � �ரைசவா�க��� இ��த
ர�ச� தாேன எ�� ேக�� எ�க� ஊ� ��றைல��
��������தா�.

பல வ�ட�க���� �ற� ேதா�க� ஒ�வைரெயா�வ�
ம�ப� க��ெகா�ேடா� க�� ெகா�ேடா�…..!!!

ேபான மாத� ெச�ைன ெச�ற ேபா� ஒேர ஒ� �க��:
ெஜய��ைய ச���ப� ம���தா�!

காைல சதா�� வ���� �ள��ேனா�. ெச��ர� ர��
�ைலய���ேக வ�வதாக ெஜய�� ெசா�����தா�. நா�
தா� வழ�க�ேபால CCC2 ேகா� எ�பத�� ப�லாக CC1
எ�� ெசாத�� இ��ேத�. பாவ� ெஜய��, C1 ேகா�
��வ�� ேத� எ�ைன� காணாம� எ�னேவா ஏேதா, நா�
ஏ� வர��ைல எ�� பத� என�� ேபா� ேம� ேபா�
ெச��….த���� ெகா����க,

நா� �தானமாக அ��த ெப������� இற��, யா� இ�த
ேநர��� ேபா� ெச��றா�க� எ�� ெதாைலேப���
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க�ைண�� க��ைத�� ைவ��� ெகா�� நட�க….

 ‘ர�ச�……’ எ�� ஓ� வ�தவ� எ�ைன அ�ப�ேய
அைண��� ெகா�டா�.

 ‘உ�கைள� காேணாெம�� ஆ�� ேபா���டா�’ எ�றா�
ெஜய���� �ைணவ� �� �தர�.

 ‘ஸா�, ஸா�’ எ�� அச� வ��ேத�. ெஜய�� எ� ைகைய
ெக��யாக� ����� ெகா�டா�.

 ‘��க� வர�ேபாவ� அெம��கா �த� ஆ���யா வைர
ெத���…’

ெஜய���� ��ைளக� இ�வ�� இ�த இர�� ஊ�க��
இ��தன�.

 ‘���தவ� ��னா� ேபச�� ��ேமா?’ எ�பா�க�.
ஆனா� நா�க� இ�வ�� �டாம� – ��� �டாம�
ேப�ேனா�. �� ேபா� ேச��வைர, ேச��த ��,
சா����ேபா�, ேப�� ெகா�ேட, ேப�� ெகா�ேட……!

ெஜய���� அ�மா ப�க��ேலேய இ��தா�. எ�ைன�
பா��� �����ெகா�ேட ‘எ�ன ர�ச�, எ�தைன
�ழ�ைதக�, எ�ேலா����, க�யாண� ஆ��றா, ேபர�,
ேப��க� இ���றா�களா…..?’ எ�றா�.

 ‘ஐேயா! மா� அைதெய�லா� ேக�கா��ேகா! நா��
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ெஜய���� இ�ேபா� �ரைசவா�க��� க�யாண� ஆகாத
ெப�களாக ���� ெகா�����ேறா�’ எ�ேற�.

எ�வள�தா� இ�த நா�� �ஜ� இ�வ����
ெத��தேபா��, ம�ப� ம�ப� பைழய �ைன�க�ேலேய
இ�வ�� ��க ஆைச�ப�ேடா�.

 ‘��� ���யா நக� வள�����ேய எ�ன ஆ��?’ எ�றா�
ெஜய��.

 ‘ேப���� ந��ட� �ட ‘��� �ள�ேடா�’
அ�வலக��� ேவைல ெச��� ெசௗபா�யவ� எ�ற ஒ�
ெப� வ�வா� �ைன����றதா?’- நா�.

 ‘ஓ!…’

 ‘நா� அவ�ட� உன�� ெசௗபா�யவ� எ�� ெபய�
ைவ�����றா�கேள…க�யாண� ப���ைக��
ெசௗபா�யவ� ெசௗபா�யவ��� எ�� ேபா�வா�களா
எ�� ஒ� நா� ேக�ேட�….!’

இ�வ�� ெப�தாக� ���ேதா�….எ�க� �ைணவ�க�
இ�வ�� எ�கைள� ����� பா���� அள���!

அ�தநா� நட�த ��ன ��ன �ஷய�க� ஒ�ெவா���
�ைனவைலக�� ேமா� ேமா� வ�தன.

அர��த அ�ைன�� ப�ைதயா� ��டா� ெஜய��.
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‘�ரா��தைன ேநர��� ஒ��ைற �ட உ� �ைன�
வ�த��ைல ர�ச�. ஆனா�� ��� நா�� ம�ப� ச���க
ேவ��� எ�� அ�ைன �ைன����தா� ேபா����ற�.
அதனா� தா� எ� உற�ன� ஒ�வ�� ேவ��ேகா�� ப�
‘க�� தா���’ ப��க ஆர���தவ� அத� �லேம
உ�ைன�� ம�ப��� ச���ேத�. இ�ைலயானா� நா�
எ�ேக � எ�ேக?’

அ�ைன ேச��� ைவ�தாேளா? இ�ைல க�� ேச���
ைவ�தாேரா? எ�ப�யானா� எ�ன? அ�தநா� �த� இ�த
நா� வைர எ�க� ந�� மாற��ைல எ�பைத ஒ�வ�
ைகைய ஒ�வ� �டாம� ������த �த� ெசா��ய�.
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க�ப��� ஒ�� இ��கா?

க�ப��� ஒ�� இ��கா?

ஒ�ெவா� �ைற ெச�ைன ேபா� ��� ����ய��
உட� நல� ச���லாம� ேபா� ���ற�.

�ஜ� காரண� அைல�ச� தா�. �த� நா� ேபா� ���
அ��த நாேள ����த�; அத��� எ�தைன ேபைர பா��க
���ேமா பா��� ��த� எ�� ஓ�� இ�லாம�
ேபா����ற�.

ெச�ைன எ�லா ப�க�க��� வள��� ெகா�ேட
வ��ற�. ந� உற�ன�க�� அ�க�ேக பர�� ����
இ���றா�க�. அ�கா ேசா��க ந���; அ�ணா 146



ேமடவா�க�. �ைணவ�� ஒ� த�� வளசரவா�க�;
இ�ெனா�வ� ம��பா�க� – எ�� ேபாவ�?

‘எ�ேபாேதா வ��றா�, கா�யாவ� ��’ எ�ற அ���
ெதா�ைலக�� இ�ெனா� காரண�! ேவ��ேமா
ேவ�டாேமா கா� ���க ேவ��ய க�டாய�. எ�க���
ைப-� ேலா�டா�� ஒ� வா�, அைர வா� கா� சா����
��� ெச�ைன�� ஒ�ெவா� ����� ெகா����
‘அ�டா’ �ைறய கா�ைய ���க நா�க� ப�� பா�…!
பைட�தவ��ேக ெவ��ச�!

ெச�ைன ெவ����, ேவைள இ�லா ேவைள�� �ட�ட
கா��! ேபா�மடா சா� ெச�ைன �ஜய� எ�� ெநா��
ேபா� ���� வ�ேவா�. அ��தநாேள ேவ� ஒ� �ேசஷ �
எ�� ெச�ைன����� அைழ�� வ��!

எ�க� ெப�க�� ந�ப�க� ெசா��வா�க�: ‘��க�
ெச�ைன�� இ��� ெகா�� அ�வ�ேபா� ெப�க��
வ�� ேபாகலாேம!’ எ��.

இ�தைன ெசா�னா�� ெச�ைன எ�றா� மன� பரபர�ப�
�ஜேமா �ஜ�. நம��� ெச�ைன��� இ���� ப�த� அ�த
மா��! IPL–இ� ���த �� ெச�ைன ��ப� �� தா�!

ெச�ற ஞா�� ெச�ைன ேபா���� ��க��ழைம இரேவ
���� ஆ���. அ��தநா� எ�������ேபாேத உட��
�டேவ வ�த�. தைல நா� இ���ேற� எ�ற�. ப�ைச
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�ளகா� இ�லாமேலேய க�க� எ��தன. பா� –
இ�ைல��ைல – கா�� கச�த�; ப��ைக ெநா�த உட���
இதமாக இ��த�.

ேந�� ஷதா���� சா���ட ஐ���� – இ�ைல��ைல
ஐ�க�� ெதா�ைட க��ய ��ல� ேபால ெதா�ைட���
‘�� ��’ எ�ற�.  �������, த�� நா����� ெகா��க
ம��த காேவ� – ெசா��� ெசா�டாக இ�ைல �ட� �டமாக
ெகா��ய�. இ�ம�, ��ம� எ�� �டாம� எேதா ச�த�
ேபா��� ெகா�ேட இ��ேத�. ேபச வாைய� �ற�தா�
�ர� உைட�த ��வ� ேபால எ��ட� �டேவ யா� யாேரா
ேப�னா�க�.

அவசரமாக ெவ��� ைவ��, அ�� �ள� ேபா�� ���க
ஆர���ேத�. இர�� நா�க� 100 �ரா� �ள� தா�
���த�.

‘டா�ட� ம�க� ெஷ����  � ெகா��க ேவ��ய பண�
பா�� இ���ற�. இர�� ேப�மாக� ேபா� ெகா���
��� வரலா� வா’ எ�றா� எ��� பா�யான எ� ப��தா.

‘கா�� பஜா� ேபா� ஷா� வா�� வர ேவ���’ ெசா�ன
எ�ைன அ�சயமாக� பா��தா�.

‘எ�ன இ�ப� ஒ� ஊத� கா��. �ேச! எ�ன ஊ� இ�?
ெகா�ச� ெவ���� ��கலாமா?’
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ெசா�னா� மக�ட�: ‘இ���� அ�மா எ�னேவா ���
��சா ேபசறா. 27 வ�ட�களா ஷா�, �ெவ�ட� இ�லாம�
ெப�க�� ��ைர சமா��சவளா��� அ�ப���
ெப�ைம ேப�வாேள, இ���� ெசா�றா, ஷா�
ேவ�மா�; ஊத� கா�றா�; ெவ��ல ��கலாமா�� ேவற
ேக�கறா! அ�மா��� �ெர�� �ேக� ப�ண�� ேபால
இ���…!’

ப���� ப� வா�கறா� எ�� ெத���� ஒ���
ெசா�லாம� ‘ெகா�ச� ெவ��� ���கேறளா, ம���
சா��ட��’ எ�� ஈன �வர��� ேக�� ��� க�ப�ைய
(அ�ப��� ஒ�� இ��கா?) இ��� ��� ெகா��
ப���� ெகா�ேட�!
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நல� நல� தாேன ����தா�…!

ெச�ற வார� வா��ைக �ைண�� உட� நல� ச���ைல. தைல

��ற�.

ம���வ� ம��� ெகா������, ‘அ��த வார�
வா��க�, ேதைவ� ப�டா� �ைர� �ேக� ெச�யலா�,’
எ�றா�.

‘ஏதாவ� நடவ��ைக�� மா�த� இ��தா� ெசா���க�.
மற� அ�க� இ���றதா?’

எ�ேபா�ேம யா�ைடய ெபய�� �ைன���கா� வா.�.
���. ஒ� �ைற வழ�கமான ெதாைல�கா�� ெதாடைர ஒ�
நா� பா��க ��யாம� ேபா���. வா.�. �ட� ‘எ�ன
ஆ��?’ எ�ேற�.

‘ஒ��� ஆகைல. அவ இ��கா�ல… இவேளாட �����
அவ வரா. இவேளாட அ�மா அவைள� ப�� எேதா
ெசா�ல…இவ��� ேகாவ� வ��…இவேளாட
ஆ�பைடயா� அவைள ��ட….’

அ��த வார� நாேன பா���� ெகா���ேற� எ�� 150



ெசா�� ��ேட�!

ம���வ�� எ�க�ட� �ட ���� ��� ‘உ�கா��த
இட��ேலேய ����றாரா?’ எ�� அ��த ேக��
ேக�டா�.

‘��ன? உ�கா��த இட��� தா� ���வா�. 

ெதாைல�கா�� ச�த� தா� தாலா��. ெதாைல�கா��ைய

����னா� அ��த ெநா� எ��� ��வா�. அ�தைன ��

�ள��க�� எ�ய…���னா� தா� உ��. ப��தா�

��க� ேபா� ��ேம…!’

ம���வ� வா� ��� ���தா�. ‘��க� இ�ப�

ேப�னா�…..’

‘உ�க��� ேநாயா�க� �ைற�� ��வா�க�….’ எ��
ெசா����� ெவ�ேய வ�ேதா�.

அ��த வார�. ம���வ மைன ெச�ல ��� அ�ேக
ேபாேனா�. வா.�. ��ைக இ��� இ���� பா��� ���,
‘ஏேதா ப��� �ெம�….!’ எ�றா�.

‘�ைர� �ேக� ேதைவ இ�ைல….� ஆ� ப�ெப���
ஆ�ைர�’ எ�ேற� நா�.

ம���வ� நா� ெசா�னைத ர������ ‘எத��� ஈ.எ�.�
– ைய பா��க�’ எ�றா�.
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ஈ.எ�.� ��ண� ப�ேவ� �ைலக�� வா.�. ைவ ப��க
ைவ��, எழ ைவ��…..  ‘ஒ����ைல…. கா����
இ���� �ரவ��� ஏேத�� �ைற இ��கலா�. கா����
��� ெம�� ேச������ற�. ஒ� வார���� இ�த
ம��ைத� ேபா��� ெகா���க�. அ��த வார� கா�கைள
��த� ெச�யலா�’ எ�� �� அ���னா�.

����� வ�ேதா�. வா.�. ெசா�னா�.

‘க���� ம��� காைல 8 ம���. ெகா�ச ேநர� க���

கா��� ம��� ேபா�’ எ�றா�.

நா� ���ேத�. ‘பைழய வ��க��� எ�ெண� ேபா��

ஓவ�ஹா� ெச�வ� ேபால  ஒெரா� உ������ ம���

ேபா�� ச� ெச�� ெகா�ள ேவ��� – வயதானா�….’

எ�ேற�.

வா��ைக �ைண�� �டேவ ���தா�

வய�ட� �ட நைக��ைவ�� ��னா� ந�ல�தாேன?

நல� (நா�), நல�(ஆக�) தாேன ����தா�!

152



எ�க� பா��!

என�� �ைன� ெத��த நா����� ேகாைட ���ைற
எ�றா� பா�� ��தா�. ��� மாமா�க�� பா����
�ர�க��� இ��தன�  எ� ெப�ய�மா�� மக�, மக�,
எ� அ�ணா,  எ� அ�கா (�ல வ�ட�க� ) �ர�க���
பா���ட� த��� ப��தவ�க�.
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ேகாைட���ைற ���க அ��தா�. பா���� ைக
சா�பா�, ெகா��ட� ��ய�, மாைல�� ேகா��,
ெவ�ைள� ேகா�ர� தா�� இ���� மண�ெவ��� ��
க�� �ைளயா��, ேசஷ ராய� ம�டப��� க�ணா���
�ைளயா�� – இைவதா� �னச� ெபா�� ேபா��.

தா�தா �க� ��ய வய�ேலேய (45 வய�)
பரமப�����டா�. கைட� மாமா��� 1 1/2 வய�தா�
அ�ேபா�. தா�தா��� ஆ��ய� ேவைல – ஊ� ஊராக
மா�ற� ஆ�� ேவைல. பா���� ெமா�த� 14 �ழ�ைதக�.
எ�க��� �ைன� ெத��� 6 ேப�தா� இ��தன�. ெப�ய
��ைள��� ெப�ய ெப����� தா�தா இ����ேபாேத
��மண�.

எ�த வச��� இ�லாத அ�த� கால��� பா�� எ�ப�
இ�தைன �ழ�ைதகைள ைவ��� ெகா�� வா��ைக
நட��னா�  எ�ப� இ��வைர ��யாத ���தா�.

கணவ�� மைற���� �ற� இ�ெனா� மக��� (எ�
அ�மா) ��மண� ெச�தா� பா��. இர�டாவ� உலக
��த� நைடெப��� ெகா������ேபா� 1944 இ�
அ�ைறய மதரா�� ��மண�. மக�க���� ��மண�
ெச�த�� ெதாட��� அவ�கள� �ரசவ�க�.
ெப�ய�மா��� நா�� �ழ�ைதக�; நா�க� நா�ேப�க�.

நா�க� ேகாைட���ைற ��� ேபா��ேபா� ந�ல
ெவ�� ெகா����. ஆனா�� பா�� �� தா� எ�க��
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ெசா��க�. வாச�ேலேய கா�க�, பழ�க� எ�� வ��.
மா�பழ�க� டஜ� கண��� வா�� �ட��� இ����
உ��� ெதா�க�ட�ப��. இர� எ�ேலா���� க�டாய�
பா� உ��.

இ�தைன ெசல�கைள பா�� எ�ப� சமா��தா�?
ெத�யா�. ��� ேவைள  சா�பா�, ம�ய� ஏதாவ�
ெநா���� ��. எத��ேம �ைற��ைல.

ேகா��� ��னா� ஓ�� ���கைள� ேபால பா�� எ��
ேபானா�� – காேவ� ����� பா� வா�க (ச�யாக�தா�
ெபய� ைவ�தா�க� உன�� – � ெகா��கற பா��
காேவ�தா� இ���,  எ�� எ� பா�� அவைள� க���
ெகா�வா�.) ெச����� ேபா� எ�ெண� வா�க எ��
பா�� எ�� ேபானா�� அவ� ��ேன  நா�க� – பா��
ெசா�வா� – ‘ப�டண��ேல��� �ழ�ைதக� வ����கா
பா� இ��� ெகா�ச� ெகா�� ஊ��, மா�பழ�
�ழ�ைதக� ைக�� ஆ��� ஒ�� ெகா�’ எ��
பா���� �யாபர த��ர�க� எ�க��� ேவ��ைகயா�
இ����.

பா�� காைல�� ���தாமா���� வ�� வாச�
��ைண�� உ�கா��� ெகா�� ெந���� இ���
ெகா�வா�. ���� ேம� ��ம�; அத�� ேம�  ��னதாக
���ண�. பா��ைய ெந���� இ�லாம� பா��கேவ
��யா�.
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அ�க�ப�க��� இ���� அ�தைன ேப�ட�� ��க உற�.
பா���� எ�ேலா�ேம ஏேதா ஒ� வைக�� உற�தா�
அ�மா�� (மாமா�� ��ைள) அவர� மைன�
அ�மா�� ம��, அ�தா� (அ�ைத�� ��ைள) அ�தா�
ம�� (அ�தா�� மைன�) அ�த�கா (அ�ைத�� ெப�)
அ�த�கா அ���ேப� (அ�த�கா�� கணவ�) எ�� பல
பல உற�க�.

இவ�க�ட� பா�� ேப�� ‘எ�ன�கா��, ஏ��காண�
வா��காண�, ெசா���காண�, ெசௗ��யமா�காண�’
எ��ற பாைஷ எ�க��� ேவ��ைகயாக இ����.
நா�க�� இ�ப�ேய ேப�� பா��ேபா�.

பா�� ெகா�ச� கன�த ச�ர�. ேலா �ரஷ � ேவ�.
அ�வ�ேபா� தைல ����ற� எ�� உ�கா���
ெகா�வா�. ஓ�� ேபா� ேசாடா வா�� வ�ேவா�. ‘ேசாடா
ேவ��ெம�றா� ெசா�ேல�. வா��� த��ேறா� அத��
ஏ� ேலா �ரஷ ைர�  �ைண��� �����றா�’ எ�� எ�
ெப�ய அ�ணா ேக� ெச�வா�.

அ������ நா�க�� க�டாய� �ைற�த ப�ச� இர��
��மா உ��. காைல����ேத நா�க� ஆர����
��ேவா�: ‘பா�� ���ர� �ள�ப��. ேல� ப�ணாத;
எ�க��� �த� �� ேல��� பா��க��’. �ர�க���
நா� பா��த என�� �ைன�� இ���� ��மா�க�:
�ரபா��ய க�டெபா�ம�, பா��தா� ப� ���.
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பா�� ப�சண�, ���த� எ�லா� எ���� ெகா��
�ள��வத��� நா�க� பரபர��� ேபா���ேவா�. மா��
வ�� ேவ� எ�க� அவசர� ��யாம� �தானமாக நட���.

ேபர�க� �த�ேலேய ேபா�  (ேச� (chair) 8 அணா, தைர
4 அணா ) ��க� வா����வா�க�. பா���ட� ேபானா�
தைர ��க��தா�. பா���� காைல ���� ெகா�� உ�கார
ேவ���.  பா���� அ��தா� ஓ�� �ைட������
எ�� இ�ேபா� ேதா���ற�.

பா�� ைகயா� க�டாய� ஒ� �ைற எ�ேலா����
�ள�ெக�ெண�  ெகா��க�ப��. பா�� அ�� ப���
�ரா�ள� சா������, ப���� ெதாைகய�� ஆஹா!
ஓேஹா! தா�.

எ��ட� ஒ��ைற வ�� இ��தேபா� எ�ெண�
க����கா� �ழ�� ப��வ� ெசா��� ெகா��தா�
பா��. ேமா��க� ெச�� தளதளெவ�� அ�ப�ேய த���
ேபா�� ைம�� பா� மா�� ��ட� ேபா��� ெகா��ப�
பா���� �ெபஷ ா��!

இ�தைன ேவைல ெச�� ஓ�� ஒ��ச� இ�லாத ேபா��
பா�� ைகேவைலக��� ஆ�வ� ���தவ�. வ�ண
வ�ண உ�ல�  ��� ேராஜா�  � ேபா�வா�. 10, 15      
ேராஜா���க� ���ய�� அவ���� ெபா��தமான
��� அவ�ைற ைவ��� ��� ேராஜா�� ச��க� (டவ�)
தயா� ெச�வா�. பா�� ���ய ைக�ைபக� ச�ர�
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வ�ட�,அ�ேகாண� எ�� எ�லா வ�வ�க��� இ����.
அவ���� உ�ேள த�மனான அ�ைட ைவ�� �� ைவ���
ைத�ப� எ� அ�மா�� ைகேவைல.

பா�ம� என�ப�� ��ன���ன ம�க�� ெபா�ைமக�
ெச��, அ�த ம�க�ேலேய ெச�, ெகா�, மர� ெச��
இ�த� ெபா�ைமகைள அவ���ேம� உ�கார ைவ��
அவ�ைற ஒ� பா������ �ைழ�� ெச���
ைகேவைல�� பா�� ெச�வா�. ‘பா������ இெத�லா�
எ�ப� ேபா��?’ எ�ற எ�க� ேக��க��� ‘நா� உ�ள
ேபா அ�ப��� ெசா�ேன� ேபா����’ எ�பா�  பா��!

பா����� ேகாவேம வரா�. சா���� ேநர� யாராவ�
�த�� சா�������  ‘என��, என��’ எ�றா� பா��
ெசா�வா�: ‘�த� ப� ஆ��தா? ெகா�ச� ��மா இ�!’

இ��� நா�க� இ�த வா��ைதகைள பய�ப����ேறா�
எ�க� �ழ�ைதக�ட��� – த�சமய� ேபர�
ேப��க�ட���.

பா�� எ�க� அ�மா���� ெகா��� எ�க� அ�மா
எ�க��� ெகா��த� எ�� ெவ��� பா��ர�க� இ���
எ�க�ட� உ�ளன. ஒ� ��ன ���ைப� �ட
�ணா�காம� பா�� அ�� நட��ய ���ப�தா� இ��
எ�க�ட� ெவ��� சாமா�களாக இ����றன.

பா�� �ைறய ��க� ப�����றா�. கணவைன இழ�த
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பா���� வா��ைக�� என� ெப�ய மாமா அேத 45
வய�� பரமப��த� ெப�ய ��க�. பா�� ெரா�ப��
ஒ���� ேபான� இ�த  ஈ�க�ட ��யாத இழ�����
�ற�தா�.

ஒ� ேகாைட���ைற�� ���ைர� ேத� எ�க� ���
வாசைல� தா��ய�� மாமா�� இழ��� ெச�� வ�த�.
‘ராமா�ஜ� …!’ எ�� கத�யப�ேய பா�� �ைல�ைல��
ேபான� இ��� என�� �ைன�� ��காம� இ���ற�.

அேதேபால பா���ட� �டேவ இ��� �ர�க��� ப���
IPS ஆ�ச� ஆன  எ�க� ெப�ய�மா�� மக�
இள�வய�� இைறவன� ேச��த�, எ� அ�கா�� கணவ�
மைற�த� எ�� எ� பா�� பல இழ��கைள� பா��� மன�
ெநா�� ேபானா�.

என��� வயதாவதாேலா எ�னேவா இ�� பா���� �ன�
அ�கமாக வ�� ��ட�. அ�ைனய� �ன�த�� எ�க�
அ�ைம� பா��ைய� ப�� எ��வ�� ெரா�ப��
ச�ேதாஷ� ப��ேற�.

எ�ேலா���� அ�ைனய� �ன வா����க�!

***************************************************************************

இ�த� ப�� ப�������ர�க��� இ���� எ� மாமா
(��ம�சன� ��தரராஜ�) எ��ய க�த� இ�. �ல
���த�க� ெசா������றா�. அவ�ைற அ�ப�ேய 159



மாமா�� க�த�����ேத ெகா���ேற�. மாமா��
பாரா�ைட�� இைண���ேள�.

ெசௗபா�யவ� ர���
���மாமா��ஆ��வாத�

பா��ைய� ப�� உன� க��ைர ப��ேத�,
(�����ஆ�� 1985 க�ண�பா மாமா எ��த)
ேபா�ேடா�� பா��� ச�ேதாஷ� ப�ேட�.

இர�� வா�தவமான ���த�க�  ~ 

எ� தக�பனா� (மா��� ஆ�ன�� ேபா��) 
����-இ��ெப�ட� ஆக இ��தா�, 
அவ� ஆ�� 54 வ�ஷ�.
மாமா” (ராமா�ஜ�) ஆ�� 49 வ�ஷ� 7
மாச� ெகா�ட�.   தா� �ற�த� ��ய ேபா���� �ர��
�க��த ஆ�� 1917 எ�� ெப�ைமயாக�
ெசா���ெகா�வா�.  அவ� ���ய� ேம-1967. 
உ� க��ைர �க அ�ைம. ஏேதா இல��ய உ�� / �� எ��
க�பைன ப���ெகா�� ���� ����மாக எ��
அவ�ைத� ப��றவ�கைள நா� பா������ேற�.

உ� எ��� �. ராஜநாராயண� எ��றவ� நைட ேபால
�வத��ரமாக, ேபா� இ��  அைம�����ற�.
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feedback �க�� ெசா�க� அைன��� த��.    பாரா��க�.  
�க அ�ைம.

நா� என� �ய-ச�ைத எ��, அத��  ��ன�
உ� க��ைர �ைட����தா�, அைத அ�ப�ேய
��� ஒ� ��அ��யாயமாக� ேச�����ேப� !
அ��ட�,
��� மாமா
(�ர�க�)
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(�)��ன (�)��ன ஆைச!

எ�க� ெத��� நா�க� தவறாம� பா���� ஒ� ‘ஒ�
ேம� ேஷா’ இ�:  எ�ெண� �ைற�த ெப�ய வாண�;
ஒ�வ� ��� ெகா�� �டாம� �ேல�கைள அ�� ����
���� ெவ�த�ட� எ��� ப�க��� ெப�ய த�ைடயான
பா��ர��� இ���� ச��கைர பா�� ��� ��� எ���
ைவ��� ெகா����பா�.

அவ� இ�ப� எ��� ைவ�பத��� அ�ப� காணாம�
ேபா���� இ�த �ேல�க�. ெபா��ற��� –
இ�ைல��ைல – ஆர�� �ற��� பளபள��� இ�த
�ேல�கைள பா����ேபாேத ‘ெஜா��’ – ஸா�, வா�� ��162



ஊ��. என�� ெரா�ப நா�களாக ஒ� �ைறயாவ� வா��
சா��ட ேவ��� எ�� ஆைச. ஆனா� எ�னவ� ெரா�ப
ேகா���� ெகா�வா�. ‘ெத��� ேபாற வர வ��ெய�லா�
அ�த �ேல� ேமல ���ைய வா� அ������ ேபா�ற�.
அத வா�� சா��ட�மா? உன�� ேவ��னா ெசா��,
அக�வா� பவ�, இ�ல பா�ேப ��டா�வாலா ேல���
வா���� வேர�….’ வா�� வ�� சா�����
இ���ேற�. ஆனா�� ��� அ��த �ேல� �� எ�ப�
இ���� எ�� �ைன��� ெகா�ேவ�.

அேதேபால ெத� ����ய�ட� ஒ� ��ன உணவக�.
ைகேய��பவ� தா�. அத� வாச�� ஒ�வ� �கா���
ெகா�� ப�� ெச�வா�. ஆஹா! அ�த வாசைன! ஊைரேய
����. ஒ� நா� எ�னவ�ட� அ�ம� வா���ெகா��
இ����� ப��(க�) வா�� வ�ேத�. ந�றாகேவ
இ��த�. சா���ட �ற�� ஒ��� ஆக��ைல எ�� நா�
ம������த ேவைள. மா��� இ���� இவர� ந�ப�
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வ�தா�. ‘நாராயண�, உ�க��ட ஒ� �ஷய� ெசா�ல��’,
என�� வல� க� ���த�. ஆ! ஏேதா ெக�டெச��
எ����� வர�ேபா�றேதா எ�� �ைன���
ெகா����ைக�� ந�ப� ெதாட��தா�: ‘ெர�� நா�
��னால உ�க ைவஃ� ெத��ேகா�ல இ��கற ப��
கைட�ல ப�� வா��றத பா�ேத�. அெத�லா�
சா��டா��க. உட���� ந�லத�ல; எ�ன மாேவா,
எ�தைன நாள எ�ைணேயா, யா���
ெத���?…..ெசா���க….’

வல� க� ���தத� அ��த� ���த�.
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